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تا این کشور و نظام را به برکت خون مطهر شهدا به اهداف بلند خود نایل آید.....
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چرا باید مردم را بی تفاوت کنیم؟
گاهی که به هدف های دشــمنان اسالم و انقالب اسالمی فکر 
می کنم دود از ســرم بر میخیزد. در جوامع غربی پرداختن به 
روابط اجتماعی صد برابر انگیزه دارتر از پرداختن به انگیزه سازی 
برای سیاسی بودن مردم است. در هدف گذاری های فراماسون ها 
در مبارزه با اســالم مهمترین انگیزه برجسته سازی سلبریتی ها 
اعم از هنرپیشــه و یا رقاص و یا آوازه خوان و یا ورزشکار است. 
یک مخترع در همه جوامع غیر اســالمی بهای یک کارمند را 
داراست اما یک فوتبالیســت میتواند در یک دوره بازی کردن 
تا بیش از صــد میلیون یورو ارزش پیدا کند. براســتی هدف 
کلی جریان ســازی غرب از رفتن به این ســمت در تبلیغات و 
هدف گذاری ها چیســت؟ یک تضاد پنهانی در این بها دادن ها 
وجود دارد که بسیار برنامه ریزی شده اجرا میشود. فراماسون ها 
از یک مشــی و منش و مکتب سرمایه داری بی حد و حصر در 
پنهان دفاع میکنند و در یک فضای اشکار به سلبریتی هزارها 
برابر یک کار آفرین بها میدهند. در حقیقت حاضرند سلبریتی ها 
را سپر بالی جامعه کارآفرینی کنند که فاصله طبقاتی در ظاهر 
در فضای اجتماعی جلوه کند. اما اســالم با » دیپلوتایز کردن 
= بی تفاوت ســازی « مردم صد در صد مخالف است. مهمترین 
مظهر مخالفت اســالم با بی تفاوت کــردن مردم » نماز جمعه 
« اســت. در نماز جمعه امام جمعه باید با اســلحه حاضر شود. 
این یعنی حکومت نماز جمعــه را در اختیار دارد و حتی اداره 
میکند. در نماز جمعه امام جمعه باید حرف سیاسی و انتقادی 
و مدیریتــی بزند. این یعنی مردم را در جریــان اداره امور قرار 
دادن. از وقتی وسایل ارتباط جمعی زمینه رسانا شدن یافته اند، 
صهیونیسم همه تالش خود را بر این محور قرار داده که رسانه ها 
را تملک نموده و فضای نشــر خبر را با منویات خود ســازگار 
نماید. این همان امری اســت که ما از آن غافل مانده ایم. تاکید 
مقــام معظم رهبری برای عدم غفلــت از فضای مجازی دقیقا 
به همین معناســت. صهیونیزم در رأس جریان بی تفاوت سازی 
اهدافــی را تعریف میکند که مردم از داشــتن انگیزه برای در 
صحنه بودن خسته و ناراضی و دلخور باشند. دامن زدن به نشر 
اخبار بزهکاری یکی از اهداف است. چند برابر نشان دادن فساد 
در جامعه یکی از اهداف آنهاست. یک کالغ چهل کالغ نمودن ها 
همین انگیزه را دارا هستند. هدف گرفتن معیشت مردم و گرانی 
جنس و تولید فساد منبعث از زیاده طلبی از همین اهداف است. 
بیش از ۴۲ ســال از انقالب اسالمی ما گذشته و دشمن هنوز 
با اهدافــی کامال پنهان در البالی خطــوط  کلیدی ما عرضه 
اندام نموده و ما متوجه ابعاد خیانت دشــمن نیســتیم. گاهی 
خودمان، گاهی دلسوزانمان نفهمیده و نسنجیده با دامن زدن 
به جریان ســازی دشمن به موضوع پر و بال میدند. اینکه امروز 
در جامعه ترویج میشــود که همه مدیران دزدند. همه مدیران 
از یک کرباسند، همه با هم علیه ملتند، دقیقا همان نتیجه ای 
است که دشمنان تفکر دینی به دنبال پیاده کردن آن بوده اند. 
این امر را نباید مختص تقابل با انقالب اسالمی دانست. نمادی 
از این اعتراض هــا را در جلیقه زردهای اروپایی ببینیم. نمادی 
از این بی تفاوت ســازی ها را در جنبش یک درصد در مقابل ۹۹ 
درصد در اروپا و امریکا ببینیم. ریشــه یابی های ایجاد اختالف 
طبقاتی که لیبرالیسم بعنوان زیرساخت جامعه فراماسونی بدان 
اهمیت داده و رســانه ها را در امر تملک و اداره با خود همســو 
میکند از همین سیاســت گذاری نشأت میگیرد. ساختارسازی 
برای اتکا به مدرک بجای توانمندی از همین سیاســت نشأت 
میگیرد. در ایران به تأسیس دانشــگاه آزاد و اهداف پنهان آن 
توجه کنید. زیرســاخت باسوادســازی نبود. مجهز نمودن به 
مدرک بود. دکترهای قالبی، مهندس های قالبی. مردم بیچاره 
هم که از اهداف پنهــان بی خبر بودند و این فضا را آماده برای 
رشد خود و فرزندان میدیدند هجوم آورده به پای این دانشگاه 
پول ریختند. درســت در مقابل آموزش مجانــی که در قانون 
اساســی بعد از پیروزی انقالب اســالمی آمده بود. باب کردن 
آموزش پولی از کلیدی ترین اهداف جریان وابسته به ماسون ها 
بود و ما آن را از محسنات فرض میکردیم. نکته مهم این است 
که دشــمن هیچ گاه برای مبارزه با اسالم تیغ و شمشیر را ابتدا 
نشــان نداده است. تیغ و شمشیر آخرین حربه بوده است. ابتدا 
منویات دو سویه که نقد آن در جامعه با تضاد در تضارب افکار 
مواجه باشد را مطلع سیاست گذاری قرار داده است. با تأسیس 
دانشکاه آزاد بدون اینکه اهداف پنهان آن معلوم باشد چه کسی 
یارای مخالفت داشت؟ حال اینکه بنیان گذاران، آن خط مشی 
را از لندن گرفته بودند و برای کســانی که اهداف ماسون ها را 
می شــناختند پر واضح بود چه جریانی در حال شکل گرفتن 
است. سیاست اینکه چرا باید مردم را بی تفاوت کنیم و چرا باید 
مردم را با تفاوت بار بیاوریم در ریزه کاری هایی منعکس اســت 
که استخوان خرد کرده های دین و سیاست آن را خیلی خوب 
می فهمند و دشمنان با طراحی این سیاست ها زمینه بی اعتبار 
کردن این افراد در جامعه را فراهم میکنند. براحتی میتوان دید 
هرجا دشمن فعال بوده ما در جامعه مشکل داریم و هرجا اجازه 
فعالیت به دشمن ندادیم هم رشد عقالنی داشته ایم و هم دشمن 
را عصبانی کرده ایم و این عصبانیت تا حد تحریم های طاقت فرسا 
پیش رفته اســت. دشمنی امروز دشــمن با ملت ایران بدلیل 
همین جریان اســت که محور ارشــاد آن ولی فقیه است. امام 
رحمت اهلل علیه بدون دلیل نمی فرمودند که: »پشــتیبان والیت 

فقیه باشید، کشور شما آسیب نخواهد دید«. 
والسالم

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

یک مقام مسئول خبر داد؛

افزایش ۳میلیون تومانی حقوق 
بازنشستگان

رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: حقوق هر بانشسته ای بر مبنای سوابقی 
که دارد، افزایش می یابد و در مجموع افزایش حقوق رقمی بیش از ۳ میلیون تومان است.به 
گزارش صدا و سیما، علی اصغر بیات افزود: پس از پیگیری های مستمر به عنوان یک خبر 
خوش به کل مجموعه بازنشســتگان می توانم بگویم که موضوع مشاغل سخت و زیان آور 
همان ۳۰ سی ام درخواستشان بود که در حقوق اسفند ماه اعمال شده است.بیات افزود: از 
جمعه که پرداخت ها شروع شده آن افزایش در حقوق ها اعمال شده است و پیگیر هستیم 
تا معوقه مربوط به تاریخ یکم مرداد امسال طبق مصوب هیئت امنا پرداخت شود.وی درباره 
مقدار افزایش حقوق گفت: هر کسی بر مبنای سوابقی که در پرونده اش درج شده است بر 
حقوقش افزوده می شــود که یک نفر ۲۰ سال و دیگری ۳۰ سال و... دارد و برای هر کسی 
بر اســاس پرونده موجود افزایش اعمال شده و تیم تخصصی کانون عالی هم کامال نظارت 
داشته و این موضوع حل و فصل شده است.رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی افزود: 
پیش از این یک موضوع اختالفی بین ما و سازمان تامین اجتماعی بود؛ آن ها می گفتند این 
سنوات ارفاقی است، ولی به نظر ما این سنوات استحقاقی بوده است که در نهایت نظر ما 
را پذیرفتند، ما نه تنها موضوع بازنشستگان را حل کردیم بلکه شاغالنی که در این بخش 
بازنشسته شده اند هم مشکل شان برطرف شد.وی گفت: حقوق بازنشسته حداقل بگیر ۲ 
میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. همیشه حرفمان با مسئوالن این بوده است که با این رقم 
چطور می توان زندگی کرد؟ بنابراین نظر ما در افزایش حقوق رقمی بیش از این عدد و ۳ 
میلیون تومان اســت.بیات افزود: خوشحالی ما به این دلیل است که برای اولین بار چنین 
عددی از بخشی از مطالبات عمده ای که سازمان تامین اجتماعی از دولت دارد و رقمی در 
حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان باید در ســال ۱۴۰۰ باید به صفر می رسید.وی گفت: حاال 
بخشی از ۸۹ هزار میلیارد تومان امسال تحقق پیدا کرده است و از مجلس شورای اسالمی 
ممنون هستیم که توانست چنین حرکت و قدمی بر دارد تا گشایشی در مجموعه ما ایجاد 
شود.رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی افزود: ۴۰۰ هزار فقره وام از طریق سامانه 
امسال وام ۵ میلیون تومانی به بازنشستگان پرداخت کردیم و به طور کلی بازنشسته به هیچ 
جا مراجعه نکرده اســت. فقط کاربر کانون اسم بازنشسته را وارد سامانه کرده و این وام به 
حسابش ریخته شده است.بیات گفت: سال آینده این عدد به ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان 
می رســد و درباره رقم وام بعد از عید بررسی می کنیم و اگر بانک مرکزی اجازه دهد بحث 

قرض الحسنه را بیشتر کند ما هم می توانیم این کار را انجام دهیم.

 ۹۹ فوتی جدید کرونا در کشور
سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۸هزار و ۳۱۳ بیمار کووید۱۹ در کشور طی ۲۴ 
ساعت گذشته خبر داد. دکتر سیماســادات الری گفت: تا دیروز ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ و 
بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی، ۸ هزار و ۳۱۳ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ 
در کشور شناسایی شده که ۷۲۵ نفر از آنها بستری شدند.وی افزود: مجموع بیماران 
کووید۱۹ در کشور به یک میلیون و ۶۹۸ هزار و ۵ نفر رسید.الری ادامه داد: متاسفانه 
در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۹۹ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع 
جان باختگان این بیماری به ۶۰ هزار و ۷۸۶ نفر رسید.به گفته الری، خوشبختانه تا 
کنون یک میلیون و ۴۴۹ هزار و ۳۵۰ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان ها 
ترخیص شده اند.ســخنگوی وزارت بهداشــت همچنین گفت: سه هزار و ۸۰۴ نفر از 
بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت 
قرار دارنــد.الری افزود: تا کنون ۱۱ میلیون و ۳۳۷ هزار و ۹۴۲ آزمایش تشــخیص 

کووید۱۹ در کشور انجام شده است.

رییس مرکز پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد

معامله 70 میلیارد تومانی برخی از مجوزها
خطیب زاده:

 هیچ تماس مستقیم با آمریکا 
نداشته و نداریم

دردسرهای دریافت غیر حضوری کارت 
اعتباری سهام عدالت

ســخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه طرح گام به گامی را در خصوص برجام دریافت نکرده ایم، گفت: 
هیچ تماس مستقیم یا غیرمستقیمی با آمریکا درباره موضوعات برجامی یا غیر برجامی نداشته و نداریم.»سعید 
خطیب زاده« ســخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اســالمی ایران دیروز )دوشــنبه(  در نشست هفتگی با 
خبرنگاران ضمن تشــریح آخرین تحوالت در حوزه سیاست خارجی به ســؤاالت خبرنگاران پاسخ داد.وی به 
تماس  تلفنی وزرای خارجه فرانســه و ایران در خصوص مســائل دوجانبه و برجام پیش از گفت وگوی تلفنی 

روحانی و ماکرون و همچنین تماس تلفنی...

بانک مرکزی تشریح کرد؛

آثار تعدیل انتظارات تورمی بر اقتصادکالن

بازگشت شاخص کل بورس بر مدار مثبت
سرلشکر سالمی:

 دشمنان در برابر ایران شکست خورده اند
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سرلشکر سالمی:گزیده خبر

دشمناندربرابرایرانشکستخوردهاند
 فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: به ناکامی مخالفان جمهوری اسالمی 
اشــاره کرد و گفت: دشــمنان در برابر ملت ایران قد خم کرده  و شکست خورده اند.

سردار سرلشکر حســین ســالمی صبح دیروز در دهمین پاسداشت ادبیات جهاد و 
مقاومت همراه با انتشار تقریظ حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اسالمی بر کتاب عصرهای کریسکان که در پردیس سینما بهمن سنندج برگزار شد، با 
گرامیداشت یاد و خاطه شهدای انقالب اسالمی اظهار داشت: هیچ کس باور نمی کرد 
که پیامبر اســالم در میان فقرا برخیزد و اینچنان جهان را فرابگیرد و قرائب جهان را 
بپیماید.وی افزود: تجربه تاریخ نشــان داده که اردوگاه اسالم در جهان طلوع کرده و 
همواره همه مشــرکان در مقابل آن صف آرایی کردند تا نور خدا را خاموش کنند اما 
هر بار خداوند نور خود را زیاد کرد.فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی بیان کرد: 
کردستان با کوه های سربلند و چشمه سارهای روان و دشت هایی سرسبز و الله گون 
یک نگین زیبا در حلقه انگشتری کشور پهناور ایران است.وی تصریح کرد: ایران کشور 
عظمت ها، صاحب تمدن و کشور اسالم است.سرلشکر سالمی گفت: مردمان کردستان 
به اقلیم منطقه با قامتی برافراشــته و قلب هایی سرشار از ایمان و روح هایی لطیف و 
مهربان و با طراوت در حیات کشــور ایران جاری هســتند.وی افزود: مردم کردستان 
در چهار دهه انقالب اســالمی وجود خود را ثابت کرده اند.فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی با بیان اینکه مردم کردستان ریشــه در حیات این سرزمین داشته 
و خواهند داشــت،  یادآور شــد: نقطه به نقطه از این سرزمین را وقتی از آسمان نگاه 
کنیم ستاره هایی فراگرفته اند، ستارگانی که بر سپهر افتخار کردستان می درخشند و 
هیچ گاه غروب نمی کنند.وی بیان کرد: کردستان سرزمین مجاهدت های خاموش با 
داســتان هایی شگفت انگیز و پایداری و غیرت و جوانمردی و تعصب است.فرمانده کل 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی خاطرنشان کرد: داستان های زیادی مکتوب از مقاومت 
کردستان باقی مانده و عصرهای کریسکان روایتی از این مقاومت و رشادت است.وی 
افزود: جغرافیای مقاومت و تاریخ مقاومت ما وسیع است و هر ملتی که در صحنه های 

حساس تاریخ خود استقامت نداشته باشد از جغرافیای سباسی حذف می شود.سرلشکر 
سالمی گفت: ما در ایران چهار دهه از استقامت را با ملت ایران تجربه کرده ایم در حالی 
که قدرتمندان بر آن یورش آورده اند و دروازه های تجارت و مرزها را بر روی آن بسته 
 اند تا کشــور را بر زانو در آوردند.وی افزود: استقامت مردم ایران نقشه ای یک رنگ از 
استقامت یک ملت را به تصویر کشیده است و این در حالی  ست که همه اشرار عالم بر 
کشور شرارت می کنند اما تا به حال هیچ کسی کمر خم نکرده است.فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی اظهار کرد: ملت ایران از مسیر جهاد و شهادت عبور کرده و 
این رمز پیروزی ما اســت. وی ادامه داد: حرارت شعله های اسالم و طلوع دوباره بعثت 
در کشور وجود دارد.سرلشکر سالمی تصریح کرد: عناصر پایداری و استقامت در کشور 
وجود دارد و دین کشــور با رهبرانی دور اندیش، شجاع، جانباز و با افق های بلند و با 
تربیتی روحانی به عنوان نقطه انتشار ایمان با اسالم به عنوان مکتب آزادی بخش که 
حریت ملت هدف آن است هر روز هدف جدیدی را مورد هدف قرار می دهند.وی ادامه 
داد: وقتی ملت اسالم و رهبری با هم در یک مجموعه هویت و شخصیت مقاومت یک 
ملت را تشکیل می دهد هیچ کس نمی تواند کاری کند و آمریکا متوقف و در سرزمین 
خود درگیر می شــود و از هدف های بلند خود به افول می رســد و به مغرب نزدیک 
می شود.فرمانده کل سپاه پاســداران انقالب اسالمی اظهار داشت: ما اینجا از ادبیات 
مقاومت صحبت می کنیم به معنی روح دادن به کالم، همچنان که ادبیات اســتقامت 
ما از قبل شکل گرفته اســت و جامعه را از عطر کالم شهادت سرشار می کند چنین 
ملتی هیچ وقت کمرش خم نمی شود.وی ادامه داد: کردستان که جزیی از جغرافیای 
ایران اسالمی است امروز یک سرزمین امن با فرهنگی غنی در حال پیشرفت و ترقی 
است.سرلشــکر سالمی بیان کرد: آنچه در کردستان وجود دارد نشان دهنده طبیعت 
روحانی آن اســت.وی اظهار کرد: دشمنان ایران اسالمی امروز سرشکسته هستند از 
اینکه نتوانسته اند بر ملت و نظام انقالب اسالمی پیروز شوند و این در حالی است که 
ملت ایران امروز به غیرت، استقامت، وحدت قلب ها و صاحب معرفت شناخته می شود 

و مقاومتش از وجود دلی و ایمانی بر می خیزد.فرمانده کل ســپاه پاســداران انقالب 
اسالمی گفت: دشمنان در خیال خام خود تصور می کنند که ملت ایران شرافت و عزت 

و عظمت خود و اقتدار و اعتبار خود را با مادیات جابه جا می کند.
وی افزود: داستان محاصره اقتصادی داستان خطای دشمن در جامعه ماست و نتیجه 
آن خطای دشمن است.سرلشکر سالمی یادآور شد: دشمن چون اشتباه می کند هزینه 
می دهد و در نهایت شکســت می خورد.وی ادامه داد: ما به سخت ترین شکل ممکن 
تحریم شــده بودیم اما امروز با مقاومت این مردم و ملت ایران اســت که ایستادگی 
کردند و پیروز شدند .فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی خاطرنشان کرد: ملت 
ایران برای همه عالم شهید و شاهد و تجسم زیباترین الگو است و این در حالی است 
که دشمنانش در برابر بیماری قد خم کرده اند و شکست خورده اند؛ در ایران مردم خود 
حاکم هستند و استثنایی ترین حکومت تاریخ را شکل داده اند و سردارانش از پایین به 
مــردم نگاه می کنند و از این رو مردم حاکمیت را ازآن خود می دانند.وی افزود: ایران 
سرزمین احســاس های عمیق و درخشش روح های به هم پیوسته است و همه برای 
کشور زندگی می کنند.سرلشکر سالمی اظهار کرد: اسالم در ایران تمام قوم ها را با هم 
برادر کرده است و این نژاد ها در دید قرآن فرصتی برای شناخت اقوام مختلف هستند.

وی افزود: ملت ایران همه کریم و بزرگ هستند و ما این بزرگی را در عمل با ایستادگی 
مردم تجربه کرده ایم.فرمانده کل ســپاه پاسداران انقالب اسالمی تاکید کرد: ملتی که 
هیچ وقت پژواک صدای بیگانگان را نشنوند را باید ارج نهاد.وی بیان کرد: مقاومت یک 
مسیر است و هیچ نقطه ای از آن را نباید سست گرفت و ملت ایران خطا نمی کند چرا 
که نگاهش تنها به ستاره تابناکی در آسمان کشور به نام رهبری است.سرلشکر سالمی 
در پایان سخنان خود اذعان داشت: داستان های مردم کردستان فقط گاهی در کتاب ها 
نوشــته می شوند و گاهی هم نوشته نشــده اند.در پایان این مراسم از خانواده شهدای 
قادرخانزاده به نمایندگی از خانواده های شــهدای استان کردستان تجلیل و از تقریظ 

مقام معظم رهبری بر کتاب عصرهای کریسکان- نسخه ُکردی و عربی رونمایی شد.

آیت اهلل رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه:
مسئوالن وظیفه دارند، دسترسی مردم به 

کاالهای مورد نظرشان را تسهیل کنند
رئیس قوه قضاییه گفت: مدیریت زنجیره تولید، تامین و مصرف آنچنان دست 
نیافتنی و پیچیده نیست که در فقدان آن وضعیتی برای دالالن فراهم شود تا 

آنها عرصه را بر مردم، تولیدکنندگان و توزیع کنندگان تنگ کنند.
به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی دیروز دوشنبه 
)۱۸ اسفند( در جلسه شورای عالی قوه قضاییه ضمن تسلیت سالروز شهادت 
امام موسی کاظم )ع( اظهار کرد: از خداوند متعال می خواهیم توفیق معرفت 
نسبت به مقام امامت و محبت و دلدادگی به وجود مقدس امام موسی کاظم 
)ع( را عنایت کند و بواســطه وجود مقدس ایشان، حوائج مشروع ملت بزرگ 
ایران اسالمی را برآورده کند تا این کشور و نظام را به برکت خون مطهر شهدا 
به اهداف بلند خود نایل آید.آیت اهلل رئیسی سپس با اشاره به در پیش بودن 
سالروز بعثت نبی مکرم اسالم )ص( عنوان کرد: احساس ما این است که امروز 
بیش از هر زمان دیگری جامعه بشــری نیاز به آن موهبتی دارد که نتیجه و 
علت بعثت نبی مکرم اسالم بود.رئیس دستگاه قضا با اشاره به حدیث »بُعثًت 
الُتمم مکارم االخالق و محاسنها« اظهار کرد: وجود مقدس نبی مکرم اسالم 
)ص( فرمودند »بعثت من برای آن اســت که جامعه بشری به مکارم اخالق 
مزین شود«. فلسفه بعثت نبی مکرم اسالم )ص( »مکارم اخالقی« است.آیت 
اهلل رئیسی مکارم اخالقی را گمشده امروز عالم عنوان کرد و با بیان اینکه اگر 
انســان ها وجود خود را به مکارم اخالقی زیور دهند یقینا بسیاری از کاستی 
ها، زشــتی ها و پلشتی ها از آن ها دور می شود، گفت: نبی مکرم اسالم )ص(، 
انبیاء عظام الهی، امامان و پیشــوایان همواره بر این نکته تاکید داشــتند که 
وجود کرامت های اخالقی در انســان، او را از زشتی ها و پلیدی ها دور می کند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه خودخواهی، خودپرستی و استکبار را نقطه مقابل 
مکارم اخالقی عنوان کرد و گفت: امروز جلوه مهم استکبار، بال هایی هستند که 
مستکبرین بر سر مردم عالم می آورند.آیت اهلل رئیسی در همین راستا »نظام 
ســلطه« را جلوه استکبار در عصر کنونی دانست و افزود: روحیه خودخواهی، 
خودبزرگ بینی، استکبار و تفرعن، بالیی است که امروز آزادی، حیات انسان ها 
و بســیاری از مواهبی را که خداوند متعال به انســان ها مرحمت کرده است، 
تهدید می کند.آیت اهلل رئیســی ســپس تکبر فردی و دروغ را منشأ بسیاری 
از مشــکالت بزرگ بشر دانست و با بیان اینکه ریشــه برخی از پرونده های 
امروز دســتگاه قضایی محصول »دروغ« است، اظهار کرد: اگر همین دروغ از 
جامعه بشری رخت بربندد، بسیاری از مسائل و مشکالت از بین خواهند رفت.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر این نکته که جامعه را باید از بدی ها، زشتی ها و 
پلیدی ها دور داشت، افزود: مزین شدن به مکارم و کرامت های اخالقی انسان 
را از گرفتار شــدن به انحرافات دور کرده و جامعه ای متعالی و رشــدیافته را 
نوید می دهد.آیت اهلل رئیسی توجه به کرامت های اخالقی در دستگاه قضائی 
را نیز یک ضرورت دانســت و افزود: حفظ کرامت ارباب رجوع، اصحاب دعوا، 
متهمــان و همچنین همکاران به عنوان جلوه هایی از رعایت کرامت اخالقی، 
باید همواره مدنظر کارکنان دســتگاه قضایی باشد.رئیس قوه قضاییه با بیان 
اینکه ضرورت حفظ کرامت انســان در همه دستگاه ها و سازمان های کشور 
وجود دارد، تاکید کرد: این موضوع در دســتگاه قضا در حد یک ســخنرانی، 
بخشنامه یا دستورالعمل نیست بلکه مسئله ای محوری است که همواره باید 
به آن توجه داشــت.آیت اهلل رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن 
تاکید بر ضرورت ایســتادگی و مقاومت در مقابل مســتکبران و متجاوزان، 
تصریح کرد: توجه به راهبرد خنثی ســازی تحریم ها که مقام معظم رهبری 
طی سخنرانی های اخیرشان برای ملت ایران تبیین کردند، راهگشای وضعیت 

امروز کشور است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه، ارســال پالس ضعف به خارج را خالف شــان و 
خواســت ملت بزرگ ایــران عنوان کرده و تاکید کرد: خواســت مردم ایران 
ارسال پالس های قوت و تولید قدرت هستند.آیت اهلل رئیسی با اشاره به شرط 
جمهوری اســالمی مبنی بر رفع تحریم ها که از ســوی مقام معظم رهبری 
مطرح شــد، افزود: در موضوع راستی آزمایی نیز ابعاد موضوع به روشنی بیان 
شــده و نباید خالف آن رفتار کرد. انجام راهبرد خنثی سازی تحریم از داخل 
و تاکید بر شرط رفع تحریم ها در خارج، هم دشمن را واردار به عقب نشینی 
خواهد کرد و هم گشایش ها را برای کشور ما به ارمغان می آورد.رئیس دستگاه 
قضا سپس با اشــاره به سخنان مقام معظم رهبری در روز درختکاری و گله 
مندی ایشــان از وضعیت بازار، عنوان کرد: آنچه امروز ما در جامعه، سفر های 
اســتانی، گزارش های خبری صداوسیما و به واسطه ارتباط با مردم و نخبگان 
و دغدغه مندان مشاهده می کنیم حاکی از این است که امروز هم تولیدکننده 
هم توزیع کننده هم مصرف کننده ناراحت هستند.آیت اهلل رئیسی با اشاره به 
نارضایتی تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان از وضعیت بازار 
به ویژه کاال های مورد نیاز مردم، تصریح کرد: مدیریت زنجیره تولید، تامین و 
مصرف آنچنان دست نیافتنی و پیچیده نیست که در فقدان آن وضعیتی برای 
دالالن فراهم شود تا آن ها عرصه را بر مردم، تولیدکنندگان و توزیع کنندگان 
تنگ کنند.رئیس قــوه قضاییه زنجیره تولید، تامیــن و مصرف را فرآیندی 
قابل مدیریت کردن دانســت و با بیان اینکه ایــن مدیریت می تواند مردم را 
در دستیابی به کاالی مورد نظرشان کمک کند، افزود: امروز سازمان حمایت 
از تولیدکننده و مصرف کننده، تعزیرات حکومتی، وزارت صمت و بخش های 
مختلف در رابطه با مدیریت زنجیره تولید، تامین و مصرف، مسئولیت قانونی 
بر عهده دارند.آیت اهلل رئیسی همچنین با بیان اینکه مسئوالن و دولتمردان 
وظیفه دارند در شــب عید بــا رفع دغدغه های جامعه، دسترســی مردم به 
کاال های مورد نظرشــان را تســهیل کنند، گفت: قوه قضاییه آماده است که 
در تمام شــهر های کشــور به دولت و بخش های مسئول در جهت دستیابی 
به مدیریت بهتر زنجیره تولید، تامین و مصرف کمک کند.رئیس قوه قضاییه 
در بخش دیگری از ســخنان خود به لزوم رســیدگی از نزدیک و رو در رو با 
مشکالت مردم اشاره کرد و افزود: قصد داشتیم در یک سال اول مسئولیت به 
تمامی استان های کشور سفر کنیم که محدودیت های کرونا موجب تاخیر در 
انجام این برنامه شد، اما این برنامه را همچنان در دستور کار داریم و به تمام 
استان های باقی مانده نیز سفر خواهیم کرد.آیت اهلل رئیسی حضور مسئوالن 
عالی قوه قضائیه از جمله معاون اول، دادســتان کل و رئیس دیوان عالی در 
ســفر های استانی و اختصاص زمان بســیار زیاد برای شنیدن شکایات و درد 
دل مردم اشــاره کرده و از اهتمام مســئوالن عالی قضائی برای رسیدگی به 
شکایات مردمی تشــکر کرد.رئیس قوه قضاییه به برخی تخریب های صورت 
گرفته نسبت به چهره های قضایی کشور در فضای رسانه ای نیز اشاره کرده و 
گفت: این وظیفه دســتگاه است که از قاضی و مدیر شجاع و کارآمد خود در 
مقابل این هجمه ها حمایت کند. گاهی می بینیم افرادی در قوه قضاییه مورد 
هجمه قرار می گیرند که ۴۰ سال است زندگی آن ها را می شناسیم و به پاکی و 
طهارت آن ها شهادت می دهیم.رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان 
خود، خطاب به معاون بین الملل قوه قضاییه گفت: هیچ ظلم و اتهامی علیه 
جمهوری اسالمی را بی پاسخ نگذارید و از همه ظرفیت نهاد های حقوقی بین 

المللی برای رساندن پیام مظلومیت جمهوری اسالمی به دنیا استفاده کنید.

رئیس جمهور با بیان اینکه سال آینده، 
ســال غلبه بر ویــروس کرونا و احیای 
همه مشاغل خواهد بود، گفت: واکسن 
کرونا به اندازه کافی وارد کشور خواهد 
شد.حجت االســالم حســن روحانــی 
رئیس جمهور صبح دیروز )دوشــنبه( 
در پنجاه و پنجمیــن برنامه از افتتاح 
طرح های ملــی، و آیین بهره برداری از 
طرح های ملــی وزارتخانه های تعاون و 
میراث فرهنگی، پس از ارائه گزارشات 
پیرامــون افتتاح های صــورت گرفته، 
اظهار داشت: بسیار برای ما خوشحال 
کننده اســت که یکــی از بزرگترین 
کارخانه های گندله سازی کشور امروز 
افتتاح می شود. کارخانه ای که ظرفیت 
۵ میلیــون تــن گندله آهــن دارد و 
کارخانه بسیار مهمی است و با کمترین 
ضایعات می تواند در زنجیره تولید فوالد 
قرار گیرد.وی پــس از ارائه گزارش در 
خصوص طرح بهزیســتی، عنوان کرد: 
کار بســیار ارزشمند و مردمی در حال 

انجام است. امیدواریم سازمان بهزیستی 
هم بهترین هماهنگــی و همکاری را 
ارائه  از  باشد.رئیس جمهور پس  داشته 
افزود: مراکز فرهنگی  گزارش مونسان 
و آثار تمدنی ایران برای ما بسیار مهم 
است. این به معنای اهمیت علم و هنر 
ایرانیان در طول تاریخ است. این بناها 
یکی از آثار و ثمرات همان مناســبات 
علمــی، ریاضی، اجتماعــی و طراحی 
بســیار خوب در گذشــته بوده است.

روحانــی گفت: آثــاری در ایران عزیز 
ما هســت که موجب افتخار ما اســت 
و نشــان می داده کــه در قرن ها پیش 
ایرانیان چگونه می زیســتند و چگونه 
می اندیشیدند و چگونه ایران مهد علم، 
دانش، هنر و فرهنگ بوده است. اینجا 
قول می دهم هر طرح مرمتی داشــته 
باشــید که تا پایان دولــت بتوانید آن 
را تکمیل کنید، بودجــه اش را تامین 
می کنیــم تا با ســرعت بیشــتری در 
پایان امســال و آغاز سال ۱۴۰۰ انجام 

گیرد. مزارعی کــه در ترکمن صحرا و 
قسمت های دیگر استان لرستان وجود 
دارد، بســیار برای ما و مردم ارزشمند 
است.رئیس جمهور تصریح کرد: از اینکه 
امروز شاهد هســتیم ۷ اثر بسیار مهم 
تاریخی ما در شهر همدان احیا و مرمت 
می شود بسیار خوشحال کننده است. 
همدان مرکز بسیار مهمی با جاذبه های 
بســیار فراوان طبیعی و تاریخی است 
و هر اقدامی در این اســتان ها می تواند 
جاذبه این استان ها را برای گردشگری 
داخلــی و خارجی افزایــش دهد که 
برای ما بســیار مهم است.وی در ادامه 
این مراســم خاطرنشــان کرد: بسیار 
خوشحالیم که امروز پنجاه و پنجمین 
افتتاح بــزرگ در ســال ۱۳۹۹ بود و 
توانستیم همه هفته های امسال را برای 
افتتاح های بسیار مهم اختصاص دهیم 
و بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان طرح و 
پروژه افتتاح شده است.روحانی با بیان 
اینکه این افتتاح ها موجب اشتغال ۱۳ 

هزار نفر می شود، گفت: برای ما بسیار 
مهم اســت که در بخش های مختلف 
مانند بخش فوالد این افتتاح ها صورت 
گرفته است. این دولت اقدامات بسیار 
مهم در توســعه زنجیره فوالد داشته و 
این زنجیره تقریباً در طول ۸ سال عمر 
دولت به حدود دو برابر رســیده است.

بیان کــرد: خیلی مهم  رئیس جمهور 
اســت که ۸ سال را با کل تاریخ کشور 
مقایسه می کنیم و کار بسیار عظیمی از 
کنسانتره، گندله و نهایت شمش فوالد 
موجب شده اســت که از خام فروشی 
جلوگیری شود. ارزش این معادن بزرگ 
و صنایع معدنی ما باعث شده است که 
ارزآوری بسیار خوبی در شرایط این سه 
ســال که ســال تحریم و سختی بوده 
است، داشته باشد.روحانی اضافه کرد: 
ان شاءاهلل سال ۱۴۰۰ از آن سال هایی 
است که خداوند رحمت خود را بر این 
مردم نازل می کند. می توانیم پرده هایی 

که باعث آزار این مردم شده است.

روحانی در افتتاح طرح های وزارت کار و میراث فرهنگی:

 واکسن به اندازه کافی وارد می شود

دریادار خانزادی:
  اولین هاورکرافت ایرانی سال آینده 

رونمایی  می شود
امیر دریادار حســین خانزادی فرمانده نداجا صبح دیروز در 
جمع معاونین  فرماندهان این نیرو با تاکید بر اینکه نیروی 
دریایی ارتش با حضور جوانان متخصص و با ایمان توانسته 
است در تمام حوزه های تجهیزاتی و عملیاتی به خودکفایی 
کامل برســد، گفت: انشاهلل در سال آینده اولین هاورکرافت 
ساخت کشــور جمهوری اســالمی ایران به ناوگان نیروی 

دریایی ارتش ملحق می شــود.فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به برگزاری رزمایش 
مرکب امنیت دریایی بین دو نیروی دریایی ایران و روسیه در شمال اقیانوس هنددر سال 
جاری، خاطر نشان کرد: بازتاب برگزاری  این رزمایش در سطح ملی و بین المللی برای 
کل نیروهای مسلح و همچنین برای کشور بسیار اثربخش و امیدوار کننده بود و پیام آن 
برای کشــورهای دوست و همسایه، صلح و دوستی و برای دشمن، نمایش اقتدار دریایی 
و امنیت جمعی توسط کشورهای حاشیه اقیانوس هند بدون حضور بیگانگان وکشورهای 
فرامنطقه ای  بود.امیردریادار خانزادی، مسیر پیشرفت  و فناوری های به روز دنیا در حوزه  
موشکی در  نیروی دریایی ارتش را بسیار مطلوب دانست و افزود: امروز تمام یگان های 
سطحی و زیرسطحی نیروی دریایی ارتش به موشک های بومی مجهز هستند و انشاءاهلل 
موشک هایی با قابلیت عمود پرواز بر روی شناور های سطحی این نیرو نصب و عملیاتی 
خواهد شــد.وی کارخانجات نیروی دریایی ارتش را بعنوان بزرگترین مجموعه صنعتی 
کشــور در ساخت و تعمیر یگان های سطحی و زیرســطحی عنوان کرد و با بیان اینکه 
با پشــتکار  جوانان متخصص در نیروی دریایی ارتش توانســته ایم در تمام حوزه های 
تعمیراتی و تجهیزاتی به خودکفایی صددرصد برسیم، گفت: انشاهلل در سال آینده اولین 
هاورکرافت ســاخت کشور جمهوری اسالمی ایران به ناوگان نیروی دریایی ارتش ملحق 
می شــود.دریادار خانزادی الحاق ناوبندر مکران و ناوموشــک انداز زره به نیروی دریایی 
ارتش را افتخار بزرگی برای کل نیروهای مسلح و کشور دانست و تصریح کرد: این رویداد 
ملی، با همکاری و همدلی همه فرماندهان و کارکنان در نیروی دریایی ارتش انجام شد و 
همواره به خود می بالیم که در این لباس مقدس، امنیت و آرامش را برای مردم کشورمان 
هدیه دهیم.فرمانده نیروی دریایی ارتش موفقیت این نیرو ی راهبردی در تمام حوزه ها را 
وجود سرمایه نیرو نیروی انسانی متعهد عنوان  و خاطر نشان کرد: ثمره همه دستاوردها 
در این نیروی راهبردی تنها با تالش و حضور نیروی انسانی متعهد، متخصص و با ایمان 
اســت که باید قدردان تمــام کارکنان وخانواده های آنان باشــیم .امیر دریادار خانزادی 
با اشــاره به اینکه کارکنان و خانواده های نیروهای مســلح همواره مورد تهدید فرهنگی 
دشمنان هستند، یادآور شد: تمام فرماندهان ،کارکنان و خانواده ها بعنوان پیشانی نظام 
مقدس، الگویی برای جامعه محســوب می شوند و باید بیش از پیش به حفظ  و رعایت 

رفتار و  کردار  خود توجه داشته باشند.

سردار فدوی:
 آثار افول آمریکا شدت یافته و عینی 

شده است
جانشین فرمانده سپاه گفت: امروز آثار 
عینی افول آمریکا را شــاهد هستیم و 
اندیشمندان نیز بر این موضوع صحه 
می گذارند که ســرعت افول در نظام 
مســتکبری آمریکا شدت یافته است.

ســردار فدوی، جانشین فرمانده سپاه 
پاســداران در حاشیه رویداد »تا ثریا« در مرکز رویداد شهید فخری 
زاده ســازمان بسیج دانشجویی برگزار شــد،اظهار داشت: با وجود 
اینکه کشور از اســتعدادها و توانمندی های فراوانی برخوردار است، 
اما مجموعه های مدیریتی تــوان جذب، به کارگیری و جهت دهی 
این توانمندی ها را در مسیر حل مشکالت کشور ندارند.وی با بیان 
اینکه امروز در بسیاری از کشور هایی که منشا علم و فناوری هستند 
جوانان ایرانی منشا نوآوری به شمار می روند و اثرگذار هستند، اضافه 
کرد: توانمندی جوانان ایرانی حدی ندارد به گونه ای که ما  مسائلی را 
که در کشور سابقه نداشته با کمک جوانان به نتیجه می رسانیم؛ البته 
اگرچه جوانان ایرانی از باالترین بهره هوشی در دنیا برخوردارند، اما 
باید برای ساماندهی، مدیریت و استفاده از این ظرفیت چاره اندیشی 
کنیم و مجموعه های مختلف در راســتای حل این مشــکل تالش 
کنند.ســردار فدوی بیان کرد: در کشور مشکل حل کن زیاد است، 
اما ما از این ظرفیت برای حل مشــکالت کشور استفاده نکرده  ایم و 
البته اینکه ما بتوانیم این ظرفیت را در حل مشــکالت کشور به کار 
بگیریم یک هنر است که به اعتقاد بنده بسیج دانشجویی این هنر و 
توانمندی را دارد.جانشین فرمانده سپاه پاسداران با بیان اینکه امروز 
استقرار بسیج دانشجویی در النه سابق جاسوسی اصلی ترین تیری 
اســت که در چشم آمریکایی ها است، افزود: طبق یک قاعده قرآنی 
حزب شــیطان همیشه یک حزب شکست خورده به شمار می رود. 
در واقع شیطان در اوج هم شکست خورده است، چون بر مدار باطل 
قرار دارد و بر خالف روالی عمل می کند که روال خدا و پیغمبر بوده 
است.وی با بیان اینکه امروز آثار عینی افول آمریکا را شاهد هستیم 
و اندیشــمندان نیز بر این موضوع صحه می گذارند که سرعت افول 
در نظام مســتکبری آمریکا شدت یافته، افزود: آمریکا مجسم حزب 
شیطان است به گونه ای که امام خمینی نیز گفتند آمریکا شیطان 

بزرگ است.

کدخدایی:
 ایرادهای بودجه مشابه سال های

 گذشته است
سخنگوی شورای نگهبان گفت: ایرادهای این شورا به بودجه سال آینده کشور، 
مشابه سال های گذشته اســت و با اصالحاتی از سوی مجلس مرتفع می شود. 
عباسعلی کدخدایی در واکنش به انتشار برخی اخبار در فضای مجازی با موضوع 
ایرادات فراوان این شورا به بودجه ۱۴۰۰، با بیان اینکه این ایرادها مانند همیشه 
و همه ساله و مشابه اســت، گفت: شورای نگهبان از هفته گذشته که مجلس 
بررسی جزئیات بودجه را در دست داشت، به شکل غیر رسمی برخی از تبصره ها 

را دریافت کرد و آن را مورد بررسی قرار داد.
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استانها بانک مرکزی تشریح کرد؛

آثار تعدیل انتظارات تورمی بر اقتصادکالن
تغییر جهت سیاســت پولی بانک مرکزی در حرکت به سمت 
راهبرد هدف گــذاری تورمی با محوریت انجام عملیات بازار باز، 
یک تغییر رویکرد اساسی از هدف گذاری کل های پولی به سمت 

مدیریت نرخ های سود محسوب می شود.
، یکی از ارکان مهم در زمینه هدایت نرخ تورم به ســمت تورم 
هدف )2±22 درصد(، مدیریت انتظارات تورمی است که مستلزم 
ارائه اطالعات درســت و به هنــگام از مجموعه تحوالت اقتصاد 
کالن و اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی به آحاد جامعه 
و فعالین اقتصادی اســت. این امر موجب خواهد شد تا عالوه بر 
شکل گیری درست انتظارات، شرایط برای بهبود رشد اقتصادی 
نیز فراهم شــود و بانک مرکزی در شرایط بهتری اهداف حفظ 
ارزش پول ملی )کنترل تورم( و مســاعدت به رشــد اقتصادی 
را پیگیری کند. بر این اســاس، مجموعه تحوالت اقتصاد کالن 
و اقدامات بانک مرکزی در پاســخ به تحوالت اقتصاد کالن در 

بهمن ماه 1399 به شرح زیر است.

1- تحوالت اقتصاد کالن
با کاهش التهابــات در بازار ارز، تعدیل انتظــارات تورمی و به 
تبع آن نمایان شــدن آثار کلی آن بر تحوالت شــاخص بهای 
اقــالم کاالیی، روند نزولی قیمتی از آذرمــاه در بازار ارز، طال و 
خودرو و رشــد قیمتی محدودی در بازار مســکن آغاز شد و تا 
دی ماه تــداوم یافت. علی ایحال در بهمن ماه و به دنبال افزایش 
معنادار شــاخص مربوط به زیرگروه خوراکی ها و آشامیدنی ها، 
روند کاهشــی نرخ تورم ماهانه متوقف شــد؛ با این توضیح که 
کمــاکان کمتر از نقطه اوج خود در ســال جاری )مهر و آبان( 
قرار گرفته اســت. افزون بر این، متوسط قیمت خرید و فروش 
مسکن نیز در بهمن ماه نسبت به ماه گذشته افزایش یافت. این 
تحوالت در کنار شواهد آماری سال های گذشته در زمینه الگوی 
فصلی تورم در ماه های پایانی هر ســال، می تواند گویای تداوم 
وضعیت جاری در اســفندماه باشــد.عمدتا با هدف کنترل نرخ 
تــورم و مدیریت نقدینگی، عملیات بازار باز در بهمن ماه نیز در 
راستای تثبیت نرخ سود بازار بین بانکی در محدوده داالن نرخ 
ســود سیاستی از پیش تعیین شده با موفقیت اجرا شد. در این 
عملیات، بانک مرکزی اعتبار کوتاه مدت )یک هفته تا 14 روز( را 
در فرآیند رقابتی و در قالب توافق بازخرید در اختیار بانک های 
متقاضی قــرار می دهد. همچنین بانک هــا می توانند نیازهای 
اضطراری بســیار کوتاه مدت خود را با اســتفاده از اعتبارگیری 
قاعده مند در نرخ سود سقف داالن تامین کنند. با افزایش سهم 

اوراق دولتی در ترازنامه بانک ها و گســترش ظرفیت استفاده از 
ابزارهای مزبور، شــاهد انضباط بیشتری در ارتباط میان شبکه 
بانکی با بانک مرکزی هســتیم.نرخ بازده اسناد خزانه اسالمی 
در سررســیدهای یک و دو سال در بهمن ماه صعودی بود. نرخ 
بازده اسناد با سررسید یک ساله در بهمن  ماه نسبت به ماه قبل 
افزایش 0.68 واحد درصدی داشت و از 19.14 درصد به 19.82 
درصد رســید. همچنین نرخ بازده اسناد با سررسید دو ساله در 
بهمن ماه به 20.34 درصد رســید که نســبت به  دی ماه 0.13 
واحد درصد افزایش را نشان می دهد. تغییر جهت نرخ های بازده 
کوتاه مدت و میان مدت از نیمه دوم بهمن ماه شــروع شده است 
که می تواند منعکس کننده سیاســت های در پیش گرفته شده 
برای آرامش بخشی به بازار سرمایه و همچنین تغییر در انتظارات 
تورمی باشــد. الزم به یادآوری اســت که تعدیل نرخ های بازده 
می تواند به باثبات شدن شــرایط پولی در اقتصاد کالن کمک 
کند.تغییر جهت سیاســت پولی بانک مرکــزی در حرکت به 
سمت راهبرد هدف گذاری تورمی با محوریت انجام عملیات بازار 
باز، یک تغییر رویکرد اساســی از هدف گذاری کل های پولی به 
ســمت مدیریت نرخ های سود محسوب می شود. لیکن تا زمان 
پیاده ســازی کامل رویکرد جدید و ترمیم سازوکار اشاعه پولی، 
کنترل رشد کل های پولی کماکان مورد توجه سیاست گذار پولی 
خواهد بود تا ضمن عالمت گرفتــن از تحوالت آنها برای روند 
تحوالت اقتصاد کالن از عدم انباشت ریسک های منجر به ایجاد 

اختالل در مدیریت نرخ ســود اطمینان حاصل شود. در همین 
راســتا و هم جهت با رشــد متغیرهای عمده پولی در چند ماه 
گذشته و بر اساس ارقام مقدماتی، رشد نقدینگی و پایه پولی در 
پایان بهمن 1399 نسبت به پایان سال قبل، به ترتیب به 33.8 
و 23.6 درصد رســید. الزم به ذکر است علیرغم شرایط دشوار 
اقتصادی و به طور مشخص متاثر از شیوع کرونا و لزوم استفاده 
از منابع بانکی برای تخفیف آن و پوشــش کسری بودجه دولت 
در سال جاری، با مدیریت و رویکرد فعال بانک مرکزی رشد پایه 
پولی به نحو مناسبی کنترل شده است. با اقدامات مناسب بانک 
مرکزی در زمینه مدیریت اضافه برداشت ها بانک ها و مساعدت 
به دولت در زمینه کارگزاری اوراق بدهی دولتی، از پولی شــدن 
کسری بودجه جلوگیری به عمل آمد و رشد پایه پولی در سطح 
ســال گذشــته )23.6 درصد( بدون تغییر ماند. لیکن، شرایط 
خاص ناشی از شیوع بیماری کرونا و لزوم حمایت از فعالیت های 
اقتصــادی و همچنین افزایش ضریب فزاینده نقدینگی متاثر از 
تحوالت نسبت ذخایر اضافی بانکها باعث شد تا رشد نقدینگی 
بیشتر از سال گذشته باشد. البته رفتار بانک ها در سرعت دهی 
به خلق داراییها که عمدتاً  از منفی تر شدن نرخ سود واقعی نشأت 
گرفته است، نقش موثری در رشد نقدینگی ایفا کرده و به همین 
دلیل بوده که بانک مرکزی سیاست احتیاطی مربوط به محدود 
کردن رشــد ترازنامه بانک ها را در دســتور کار قرار داده است. 
بررسی رشــد اجزای نقدینگی نیز حاکی از تداوم کاهش رشد 

پول می باشد، به نحوی که رشد دوازده ماهه پول از 88.6 درصد 
در مهر ماه به 56.9 درصد در بهمن ماه کاهش یافته که حاکی 
از تقویت ماندگاری ســپرده ها در ماه های اخیر بوده و تاییدی 
بر کاهش انتظارات تورمی و اســتقبال بیشتر از سپرده گذاری 

بلندمدت در بانک ها می باشد.

2- اقدامات بانک مرکزی
-   در بهمــن ماه 1399 به منظور تنظیم  نرخ ســود بازار بین 
بانکی، بانک مرکزی در تعامل با بانک ها اقدامات زیر را انجام داد:

•    انجام عملیات بازار باز مجموعاً به ارزش 252.8 هزار میلیارد 
ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای 12، 14 و 16 روزه 
)مانده توافق بازخرید از محل انجام عملیات بازار باز 93.3 هزار 

میلیارد ریال در پایان ماه بوده است(.
•    اســتفاده از اعتبارگیری قاعده مند توسط بانک ها برای رفع 
نیازهــای نقدینگی اضطراری در 23 نوبــت مجموعاً به ارزش 
350.7 هزار میلیارد ریــال )در پایان دی ماه مانده اعتبارگیری 

قاعدهمند 119.5 هزار میلیارد ریال بوده است(.
-   تامیــن 32.2 میلیارد دالر ارز به منظــور واردات مورد نیاز 
اقتصاد کشور در یازده ماهه سال جاری )از این میزان حدود 9.3 
میلیارد دالر با نرخ ترجیحی به منظور واردات کاالهای اساسی، 

دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است(.
-   تالش درجهت مســاعدت به رشــد اقتصادی و کاهش آثار 

بیماری کرونا بر تولید از طریق:
•    تمدیــد مهلت امهال بدهی واحدهای تولیدی تا شــهریور 
1400 برای آن دســته از واحدهایی که تمام یا بخشــی از آن 
غیرجاری شــده حداکثر به مدت پنج سال با اخذ 7.5 درصد از 

میزان بدهی و با تنفس شش ماهه
•    اجرایی شدن اســتفاده از اوراق گواهی مولد )گام( با هدف 

تأمین مالی موثر بخشهای اقتصادی از مسیرهای غیرتورمی
-   تامیــن مالی مخارج دولتــی در قالب فروش اوراق دولتی از 
طریق کارگزاری بانک مرکزی به میــزان 104.2 هزار میلیارد 
ریال در بهمن ماه ســال جاری ) بر این اســاس، مجموع اوراق 
دولتی فروش رفته در 34 حراج برگزار شــده تا پایان بهمن ماه 

1399 معادل 1091.2 هزار میلیارد ریال بوده است(.
-   با توجه به کاهش انتظارات تورمی، ضرورتی مبنی بر تغییر 
نرخ سود بازار بین بانکی تشــخیص داده نشده و بانک مرکزی 
سیاست پولی را به گونه ای اعمال کرده است که نرخ سود بازار به 

سمت نرخ سیاستی هدایت شود.

پاسخگویی بی واسطه مدیر منطقه دو به شهروندان
 طرح نسیم پاسخگویی به صورت مستمر 

انجام می شود
 مدیر منطقه دو شــهرداری کرج در طرح نســیم پاســخگویی که سه شنبه 
هــر هفته در طبقه همکف ســاختمان اداری انجام می شــود با شــهروندان 
به صورت مســتقیم گفتگــو کرد.در این دیدارها شــهروندان ضمــن بیان در 
خواســت ها و مشکالت خود به ارائه پیشــنهادات و طرح های مشارکتی بین 
شــهرداری و شهروندان می پردازند.مرتضی جاللیان مدیر منطقه دو شهرداری 
کرج در حاشــیه این دیدارها گفت: برخی درخواســت ها و مسائل مطرح شده 
توســط شــهروندان دارای فراوانی زیادی می باشــد که این نشان دهنده این 
 اســت که مدیریت شــهری باید در این خصوص اهتمام بیشتری داشته باشد.

این مســئول افزود: ارتقاع کیفی و کمی رسیدگی به درخواست ها و مشکالت 
شــهروندان را حاصل تالش مجموعه همکاران اجرائی و ســتادی برشــمرد و 
به لزوم اهتمام در پاســخگویی به مردم اشــاره کــرد. وی در ادامه با تاکید بر 
اهمیت آنالیز مستمر درخواســت ها و در نتیجه ریشه یابی مسائل و مشکالت 
شــهروندان تصریح کــرد: با برنامه ریــزی و تدابیر الزم می توان بســیاری از 
 مشــکالت و مســائل شــهروندان را در کوتاه ترین زمان حــل و فصل نمود.

 مدیــر منطقه دو شــهرداری کرج با اشــاره به برخی محدودیــت ها از قبیل 
منابع مالی و... تصریح کرد: علیرغم مشــکالت اقتصادی حاکم وکمبود امکانات 
در تالش هســتیم با مدیریت بهینه منابع تجهیزاتی و انســانی به نحوی عمل 
کنیم که درخواســت گالیه مندی از سوی شهروندان به حداقل برسد.جاللیان 
افزود : باهمت اداره ترافیک شــهرداری منطقــه دو عملیات راه اندازی و نصب 
 چراغهای چشــمک زن سوالر و برقی در تمام نقاط ســطح منطقه انجام شد.

با حضور وزیر راه و شهرسازی؛
شش پروژه دریایی و بندری در استان بوشهر 

مورد بهره برداری قرار گرفت
  شــش پروژه توسعه بندری اســتان بوشهر در آیینی 
با حضور وزیر راه و شهرســازی و مدیرعامل ســازمان 
بنادر و دریانوردی ایــران مورد بهره برداری قرار گرفت.

مدیرکل بنادر و دریانوردی اســتان بوشهر در این آیین 
اظهار داشــت: پروژه نخست شامل سیستم اطفا حریق 

ثابت بندر خارگ اســت که با اعتباری 75 میلیارد ریال و با هدف ارتقا ســطح 
ایمنی بندری اجرا شــده است. ســیاوش ارجمندزاده بیان کرد: دومین پرژه نیز 
شــامل تعمیرات اساسی منجر به PM  تاسیسات زیربنایی محوطه بندر بوشهر 
حدفاصل درب ورود تا انبار شــماره 6 اســت که با اعتبار 145 میلیارد ریال و با 
هدف حفظ زیرساخت  های بندری است. وی اظهار کرد: برق رسانی به اسکله بندر 
مروارید خارگ نیز با اعتبار 20 میلیارد ریال و با هدف ارتقا سطح ایمنی، افزایش 
امنیت و بهره وری اجرا شــده اســت.ارجمندزاده ادامه داد: اجرای اتصال سامانه 
بین المللی ناوتکس بوشــهر، خارگ، گناوه، محمدعامری، کنگان، دیر، بوالخیر، 
ریگ و الور ساحلی به شبکه سراسری از طریق فیبر نوری و تجهیز و راه اندازی 
سیستم مخابراتی ترمینال مسافربری بندر بوشهر به عنوان پنجمین پروژه با اعتبار 
30 میلیارد ریال اجرا شــده است.ارجمندزاده اظهار کرد: شناور ویژه پاک سازی 
آلودگی های نفتی خلیج فارس نیز با اعتبار 6 هزار و 168 میلیارد و 570 میلیون 
ریال آب اندازی می  شود. وی عنوان کرد: طرح تدقیق مطالعات یکپارچه مناطق 

ساحلی استان بوشهر نیز با اعتبار 30 میلیارد ریال مورد رونمایی قرار می گیرد.

هشدار معاون بهداشتی همدان: 
تجمعات خرید اقالم شب عید خطر گسترش 

کرونا را تشدید می کند
همدان- شــهناز محمدی: معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: 
تجمع مردم در مراکز خرید و شلوغی بازار در روزهای پایانی سال خطر گسترش 
و گردش ویروس کرونا را تشدید می کند.دکتر منوچهر کرمی دربا تاکید بر اینکه 
فروشگاه ها و مراکز خرید باید تجمع مردم را مدیریت کرده و از شلوغی واحدها 
جلوگیری کنند، اظهار داشــت: کســبه باید از راهکارهای نوآورانه برای کنترل 
جمعیت و نوبت دهی به مشــتریان استفاده کنند.وی با هشدار نسبت به خطر 
انتشار و گسترش کرونا ویروس به ویژه ویروس جهش یافته انگلیسی در استان 
تصریح کرد: هرگونه تجمع می تواند زمینه بروز موج چهارم کرونا را در آســتانه 
شب عید ایجاد کند.معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه 
اگر پیک چهارم کرونا در استان ایجاد شود بدون شک شرایط سختی برای شب 
عید مردم پیش می آید گفت: بازاریان برای پیشگیری از هرگونه تعطیلی و پلمب 
مراکز عرضه و فروشگاه ها نسبت به مدیریت تجمعات اقدام کنند.کرمی خواستار 
اصالح سیاســیت های توزیع اقالم ضروری در همه دستگاه ها شد و تأکید کرد: 
توزیع هرگونه بن اقالم ضروری و موارد مشــابه باید به گونه ای باشــد که سبب 
شلوغی و ازدحام جمعیت نشــود.وی از شناسایی اولین مورد مشکوک کرونای 
انگلیسی در همدان خبر داد و اظهار داشت: با توجه به انتشار و گردش ویروس 
کرونای انگلیسی در اکثر نقاط کشــور رعایت پروتکل های بهداشتی به صورت 

جدی و به عنوان مسئولیت اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد.

قائم مقام کمیته امداد استان قم: 
 مردم مطمئن باشند، کمک های آن ها قبل 

از عید به نیازمندان می رسد
قائم مقام کمیته امداد استان قم به عنوان سخنران نماز جمعه پردیسان قم ضمن 
قدردانی از مشــارکت دو برابری مردم در سالجاری گفت: مردم مطمئن باشند 
کمک های آنها قبل از عید به نیازمندان می رسد.قائم مقام کمیته امداد استان قم 
به مناسبت هفته احسان و نیکوکاری در نماز جمعه پردیسان قم سخنرانی کرد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی کمیته امداد، عباس جوشقانیان، قائم مقام کمیته 
امداد اســتان قم رشد دو برابری مشــارکت مردم با کمیته امداد در سال 99 را 
خاطرنشــان و اظهار کرد: این افزایش کمک های مردمی، نتیجه اعتماد آن ها به 
این نهاد و بصیرت دینی و انقالبی مردم اســتان قم اســت.وی با اشاره به اینکه 
مشکالت اقتصادی و شیوع ویروس کرونا در سال جاری، افزایش درخواست های 
مردم از این نهاد را به دنبال داشــت گفت: از 187 هزار درخواســت رسیده به 
کمیته امداد استان قم به 173 هزار درخواست، پاسخ مثبت داده شد.جوشقانیان 
ایجاد سه هزار و 350 شغل توسط کمیته امداد قم را نیز از اخبار خوش امسال 
عنوان و اظهار کرد: با پرداخت 31 میلیارد تومان وام کاماًل قرض الحسنه بخشی 
از مشکالت 6 هزار و 107 نفر از متقاضیان حل شد.قائم مقام کمیته امداد استان 
قم از ســاماندهی هزار و 226 ازدواج در سال 99 خبر داد و افزود: امسال بیش 
از 10 میلیارد تومان هم به صورت نقدی، غیر نقدی و کاال هم به زوج های جوان 

کمک شد.

دردسرهای دریافت غیر حضوری کارت 
اعتباری سهام عدالت

کمتر از یک ماه از فراهم شدن امکان دریافت کارت اعتباری سهام 
عدالت می گذرد اما با آماده نبودن زیرساخت های فنی اپلیکیشن های 
اعالم شده و اینکه برخی از سهامداران عدالت ممکن است گوشی 
هوشمند نداشته باشند، برای این متقاضیان دردسرهایی ایجاد شده 
است.سرانجام از 25 بهمن سال جاری این امکان برای سهامداران 
عدالت فراهم شــد تا از طریق بانک هــای ملی و تجارت به صورت 
غیرحضوری معادل 50 درصد ارزش ســهام خود را کارت اعتباری 
دریافت کنند که نیازی به ضمانت ندارد و کارمزد این تســهیالت 
معادل 18 درصد اســت. در این بین، کســانی که یک ماه پس از 
مصــرف مبلغ کارت اعتباری، آن را به بانــک موردنظر برگردانند، 
الزم نیست سودی بپردازند. آنچه در راستای اعطای کارت اعتباری 
ســهام عدالت برای متقاضیان چالش برانگیز شده، روش دریافت 
آن است که تعدادی از سهامداران نتوانسته اند کارت اعتباری خود 
را دریافت کنند. مســئوالن تاکید دارند با توجه به شیوع ویروس 
کرونا غیر حضوری باشــد اما بستر و شــرایط الزم برای آن فراهم 
نشده اســت. در این زمینه، تعدادی زیادی از مشتریان بانک ملی 
که به اپلیکیشن های این بانک همچون ایوا و نشان بانک برای ثبت 
درخواست کارت اعتباری سهام عدالت مراجعه کرده بودند، با خطا 
از سوی اپلیکیشــن مربوطه مواجه شده اند و نتوانسته اند اطالعات 
خود را ثبت کنند.  از سوی دیگر، متقاضیان دیگری نیز می گویند 
که اپلیکیشــن ایوا هر بار به آنها اعالم می کند که شنبه برای ثبت 
نــام مراجعه کنند و هر بار در ایــن زمان موفق به ثبت اطالعات و 
دریافت کارت اعتباری نمی شــوند.در این راستا، بانک ملی درباره 
انتقادات و مشکالت ایجاد شده برای مردم به منظور دریافت کارت 
اعتباری سهام عدالت به ایسنا توضیح داد که اپلیکیشن های مربوطه 
بانک چون ایوا یکسری مشکالت فنی و زیرساختی دارد که موجب 
شــده تا مقداری ُکند عمل و خطاهایی اعالم کند اما همچنان بر 
روی ارتقا و بهبود این اپلیکیشن کار می شود؛ به گونه ای که هفته 
پیش اپلیکیشــن ایوا به روز رسانی شــد تا آخرین تغییرات در آن 
اعمال شــود که روند دریافت کارت اعتباری سهام عدالت تسهیل 
شــود.  همچنین، یکی دیگر از انتقاداتی که به روش غیرحضوری 
دریافت کارت اعتباری ســهام عدالت وارد شــد این بود که برخی 
از مشموالن ســهام عدالت گوشی هوشــمند ندارند تا بتوانند به 
اپلیکیشــن های مربوطه دسترسی پیدا کنند.در این زمینه، عباس 
معمارنژاد - معاون وزیر اقتصاد -ضمن تاکید براینکه روش دریافت 
کارت اعتباری سهام عدالت تغییر نخواهد کرد، گفت: از 83 میلیون 
جمعیت کشور 78 میلیون نفر دارای گوشی هوشمند هستند و باقی 
افرادی که گوشی هوشمند ندارند هم می توانند از طریق سایت ها و 
با مراجعه به کافی نت ها در خواست خود را ثبت کنند. در این بین، 
کسانی که گوشی هوشمند ندارند یا سواد استفاده از اپلیکیشن های 
مورد نظر را ندارند باید بــه کافی نت ها مراجعه کنند که این کار، 
دریافــت این کارت را برای آنها متحمــل هزینه می کند؛ بنابراین، 
روش غیر حضوری دریافت کارت اعتباری سهام عدالت از طرفی به 
دلیل آماده نبودن زیرساخت های فنی اپلیکیشن های اعالم شده و 
از طرف دیگر به علت نداشتن گوشی هوشمند برخی از سهامداران 
عدالت برای متقاضیان این کارت دردســرهایی را ایجاد کرده است 

که نشان از عدم برنامه ریزی دقیق در این زمینه دارد.

ســید محمد رضا میرتاج الدینی با اشاره 
به اظهــارات رییس کل بانک مرکزی در 
خصــوص نقش بودجه 1400 در رشــد 
نقدینگــی و تزریــق پول پرقــدرت در 
اقتصاد گفت: محــور اصلی برنامه ریزی 
های مجلس در خصوص بودجه 1400، 
ایجاد درآمدهای پایدار برای دولت است. 
بنابراین چنانچه دولــت و بانک مرکزی 
بتوانند مدیریت مطلوبــی در این زمینه 
اعمال کنــد، اقتصاد با رشــد نقدینگی 
و پــس از آن تکانه هــای تورمی مواجه 
نخواهد شــد. کمتر از چند ساعت بعد از 
پایان بررســی های مجلس در خصوص 
بودجه و تصویب این ســند مالی، رییس 
کل بانک مرکزی در پیامی که در شبکه 
های اجتماعی منتشر کرد، تکالیف برآمده 
از تبصــره ها و احــکام کلی بودجه برای 
بانک مرکزی را باعث تزریق پول پرقدرت 
و در نهایت رشــد نقدینگــی در اقتصاد 
ارزیابی کرد. اظهارنظری که پیش از این از 
سوی تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی 
نیز در برهه های مختلف مطرح شده بود، 
اما توجهی به آن نشــد. بالفاصله پس از 
اظهارات همتی اما نمایندگان مجلس در 
گفتگو با رسانه ها اشــاره می کردند که 
چنانچه مدیریت مطلوبی از سوی دولت 
و بانک مرکزی اعمال شود، بودجه 1400 
می تواند زیربنای آغاز اصالحات ضروری 
در حوزه نظام های مالیاتی، بانکی و یارانه 
ای در نظر گرفته شــود و عصر تازه ای را 
پیش روی اقتصاد ایران بگشاید. نماینده 

مردم تبریز با اشــاره به اظهــارات اخیر 
رییــس کل بانک مرکــزی  در خصوص 
تاثیــر بودجه 1400 در رشــد نقدینگی 
و انتشــار پول پرقــدرت گفت: مجلس 
در فرایند بررســی بودجه 1400 که بعد 
از فــراز و نشــیب های فــراوان به پایان 
رسید، نهایت تالش خود را به کار گرفت 
که بودجه را طــوری ببندد که منجر به 
افزایش تکانه های اقتصادی و نزولی شدن 
شاخص ها نشود. بر این اساس تالش شد 
تصمیمــات مجلس به گونــه ای برنامه 
ریزی نشــود که منجر به افزایش حجم 
نقدینگی یا انتشار پول پرقدرت شود. چرا 
که نمایندگان معتقدنــد، افزایش حجم 
نقدینگی، زیربنای بســیاری از مشکالت 
اقتصادی محسوب می شود و تا حدممکن 
باید از آن جلوگیری کرد.میر تاج الدینی 
در ادامه افزود: بر این اساس، مجلس برای 
تامیــن منابع الزم در وهله نخســت به 
تامین نیازهای کشور از طریق درآمدهای 
پایدار تکیه کرده اســت و در گام بعدی 
واگذاری ســهام و دارایی های دولت در 
دســتور کار برنامه ریزی های اقتصادی 
قرار گرفته اســت. این دو موضوع، اساسا 
تاثیر منفی روی شــاخص های اقتصادی 

نخواهد داشــت و به عنــوان روش های 
اقتصادی تامین منابع محسوب می شوند. 
در واقــع این روش های کلی که مد نظر 
قرار گرفته، تاثیری بر روی افزایش حجم 
نقدینگی، توسعه پایه پولی و نهایتا تکانه 
های تورمی نخواهد داشــت.عضو هیات 
رییسه کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره 
به روش انتشار اوراق مالی به عنوان راهکار 
ســوم تامین منابع بودجه یادآور شد: در 
میان روش های مورد اســتفاده ، تنها در 
گام سوم است که مجلس به سمت انتشار 
اوراق مالی رفته است. به هر حال در اغلب 
اقتصادها، یکی از روش های تامین مالی، 
استفاده از ظرفیت های اوراق مالی است. 
اما برای جلوگیری از هر گونه تکانه تورمی 
دولــت و بانک مرکزی بایــد به گونه ای 
مدیریت کنند که منجر به افزایش حجم 
نقدینگی نشود. بنابراین بر خالف برخی 
اظهار نظرهای مقامات مسئول، معتقدم 
در صــورت اعمال مدیریــت مطلوب و 
نظارت های کاربردی، بودجه تاثیر منفی 
بر روی شــاخص های اقتصادی نخواهد 
داشــت.میرتاج الدینی در پاســخ به این 
پرسش که چرا علی رغم اظهارنظرهایی 
که در خصوص حــذف ارز ترجیحی در 

شش ماهه دوم سال از سوی نمایندگان 
مطرح شــده بود، مجلس در نهایت رای 
به تداوم تخصیــص دالر 4200 تومانی 
در ســال 1400 داد؟ گفت: در خصوص 
ارز ترجیحی، مجلس، پیشــنهاد دولت را 
پذیرفــت. در واقع مدیریــت موضوع در 
اختیار دولت قرار گرفت تا در سال آینده 
ورود کاالهای اساســی را با اســتفاده از 
این نوع ارز حمایتی، مدیریت کند. البته 
مجلس دامنه های نظارتی افزون تری را 
تعبیه کرده اســت تا روند سوداگری ها و 
سودجویی ها در روند تخصیص، تامین و 
توزیع اقالم اساسی و نهاده ها کاهش پیدا 
کند.عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و 
بودجه در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار 
اقتصادآنالیــن در این خصوص که با این 
توضیحات، فکر می کنید بودجه 1400 
در نهایت چه تاثیری بر روی شاخص های 
اقتصادی خواهد داشــت؟ گفت: به طور 
دقیق نمی توانم به این سوال پاسخ بدهم. 
پاسخ به این پرسش نیازمند بررسی های 
دقیق است و شاید به سرعت نتوان در این 
خصوص پیش بینی کرد. اما همانطور که 
اشاره کردم محور اصلی برنامه ریزی های 
مجلس در خصوص بودجه 1400، ایجاد 
درآمدهای پایدار برای دولت بوده اســت. 
بنابراین چنانچه دولــت و بانک مرکزی 
بتوانــد مدیریت مطلوبــی در این زمینه 
اعمال کنــد، اقتصاد با رشــد نقدینگی 
و پــس از آن تکانه هــای تورمی روبه رو 

نخواهد شد.

عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح کرد؛

مجلس نظر دولت را در خصوص 
ارز ترجیحی اعمال کرد

مدیــرکل بیمه بیکاری وزارت کاربا بیــان اینکه پرونده بیمه 
بیکاری کرونا بسته شده است، گفت: طی ماههای اسفند98، 
و دوماه ابتدای امسال جمعا 670 هزار نفر بیمه بیکاری دوره 
کرونا را دریافت کردند.مســعود بابایی در مورد وضعیت واریز 
بیمه بیکاری طی سال جاری اظهار داشت: مصوبه ستاد ملی 
مبارزه با کرونا، تا 31 اردیبهشــت ماه سال 99 را ایام مرتبط 
بــا حوادث غیرمترقبه اعالم کــرد از این رو تا این تاریخ بیمه 
بیکاری کرونا به حســاب افراد بیکار شــده واریز شد؛ پس از 
ایــن تاریخ بیمه بیکاری به صورت عادی و بر اســاس ماده 7 
قانون بیمه بیکاری واریز شد.مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه 
بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در همین راستا 
یک ســامانه جدید طراحی کردیم تا کسانی که بیکاری شأن 
تداوم داشــت، در این سامانه ثبت نام کنند تا از ابتدای خرداد 

ماه به این سمت، بیمه بیکاری را بر اساس قانون بیمه بیکاری 
دریافت کنند.

برای 100 هزار بیکارشده عادی بیمه بیکاری گرفتند
وی تصریح کرد: از ســال 94 به این ســو 220 هزار نفر بیکار 
داشــتیم که بیمه بیکاری می گرفتند، عالوه بر این از ابتدای 
خــرداد ماه تاکنون نیــز حدود 160 هزار بیکار شــده عادی 
)بیکاری شدن شأن ارتباطی به کرونا ندارد( تعیین تکلیف شده 
و برای حدود 100 هزار نفر بیمه بیکاری واریز شــده اســت.

بابایی افزود: در صورت واجد شرایط بودن، افراد مجرد حداکثر 
36 ماه و متأهل 50 ماه بر اســاس سابقه بیمه، بیمه بیکاری 

دریافت می کنند.

۶۷0 هزار بیکار شده ناشی از کرونا بیمه بیکاری گرفتند
مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی در خصوص بیمه بیکاری ناشی از کرونا نیز گفت: 
پرونده بیمه بیکاری ناشــی از کرونا بســته شده است و فقط 
62 هــزار نفر با اعتبار 92 میلیارد تومان باقی مانده بودند که 
خزانه به حساب تأمین اجتماعی واریز کرده تا تأمین اجتماعی 

به حســاب این افراد واریز کند که ایــن موضوع در اختیار ما 
نیست اما انتظار می رود هر چه سریع تر پرداختی ها انجام شود 
زیرا دلیلی وجود ندارد که واریزی ها با تأخیر صورت گیرد.وی 
افزود: به طور کلی در بخش کرونا در کشــور 730 هزار نفر از 
بیمه شدگان شغل خود را از دست دادند. از این تعداد 670 هزار 
نفــر مقرری دریافت کردند و 62 هزار نفر باقی مانده اند.بیمه 
بیکاری به افرادی که ناشی از کرونا شغل خود را از دست دادند 
طی ماههای اسفند 98 و فروردین و اردیبهشت امسال یعنی 

جمعاً سه ماه پرداخت شد.

فرایند ثبت نام برای بیمه بیکاری، آنالین است
بابایی ادامه داد: ثبت نام برای دریافت بیمه بیکاری تا مرحله 
پرداخت از طریق سامانه انجام می شود و اگر فرد نقص پرونده 
نداشته باشد، تقریباً یک ماه بعد بیمه بیکاری دریافت می کند؛ 
در واقــع هر زمانی کــه فرد ثبت نام کنــد پانزدهم ماه بعد، 
مقرری را دریافت خواهد کرد.مدیرکل حمایت از مشــاغل و 
بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشــت: 
نقص پرونده نیز بیشتر مربوط به وضعیت قرارداد افراد می شود؛ 

به عنوان نمونه فرد در سامانه اعالم می کند که قرارداد دارد.

مدیرکل بیمه بیکاری:

۶۷0 هزار نفر بیمه 
بیکاری کرونا گرفتند
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رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهراناستانها

اضافه کردن LPG به سبد سوخت خودروها اشتباه بزرگی است
رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه »اضافه شدن 
LPG به سبد ســوخت خودروها هیچ مزیتی ندارد«، گفت: اینکه دوباره LPG را به سبد 
سوخت خودروها اضافه کنیم یک اشتباه بزرگ است. رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی 
و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران در جمع خبرنگاران گفت: هرچه در بین فاکتورهای 
مختلف برای بدســت آوردن مزایای ورود LPG به سبد سوخت خودروها جستجو کردم، 
چیزی پیدا نکردم؛ در واقع اضافه شدن LPG به سبد سوخت خودروها هیچ مزیتی ندارد.

وی خاطرنشان کرد: وقتی صحبت از مزایای یک طرح می کنیم یکی از فاکتورهای مهم، 
مزیت اقتصادی طرح اســت و مباحث قیمتی مطرح می شود؛ یکی دیگر از فاکتورهای 
مزیتی، مباحث زیست محیطی است و از هیچ کدام از این ابعاد، اضافه شدن LPG به سبد 

سوخت دارای مزیت نیست.

تصویب شورای عالی انرژی توسعه سهم CNG در سبد سوخت است
رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در طی سالها 
در کشــور روی توسعه CNG کار شده اســت، گفت: به خصوص در 10 سال اخیر روی 
توســعه تولید مخازن CNG در کشور کارهای زیادی صورت گرفته و موفقیت های قابل 
توجهی در این زمینه داشــته ایم.وی ادامه داد: افزایش سهم گاز در سبد سوخت کشور 
یک استراتژی ملی است و طرحی بود که در کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی روی آن کار 
کرده بودیم و در جلساتی که در این زمینه داشتیم، مدیران وقت شرکت ملی گاز ایران 
نیز روی توســعه CNG و سرمایه گذاری در تأمین مخازن و افزایش سهم CNG در سبد 
سوخت کشور با اعضای کمیسیون انرژی همنظر بودند و در جلسات شورای عالی انرژی 
کشور نیز توسعه CNG و افزایش سهم این نوع سوخت در سبد سوخت خودروهای کشور 
تصویب شد.پدیدار با اشــاره به مزیت CNG نسبت به LPG در سبد سوخت خودروهای 
کشــور گفت: ما مدتهاست سوخت CNG را به سبد سوخت خودروهای کشور آورده ایم 
و بســیاری از خودروهای ما نیز با تبدیل وضعیت، CNG سوز شده اند؛ در صورتی که در 

بخش LPG چنین زیرساختی ایجاد نشده است.

 امکان توسعه CNG در خودروهای بنزینی، دیزلی و حتی لوکوموتیوها
وی افزود: حتی کارهای مطالعاتی نیز انجام شــده و طرحی مطالعاتی نیز در این زمینه 
به کمیســیون انرژی اتاق بازرگانی آمد که عالوه بر CNG سوز شدن خودروهای بنزینی 
و دیزلی، لوکوموتیوهای کشــور نیز CNG سوز شــوند.رئیس کمیسیون انرژی و محیط 
زیســت اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: آنچه مشــخص است گازطبیعی در کشور ما 
مزیت های بسیاری دارد و از نظر اقتصادی و زیست محیطی، هیچ سوختی قابل رقابت با 
گازطبیعی نیست و ما با توجه به گستردگی شبکه گاز در سراسر کشور، امکان تخصیص 
گاز به صورت CNG به خودروها در تمام کشور را داریم.پدیدار با اشاره به سرمایه گذاری 
صدها میلیارد تومانی در زیرساختهای گازرسانی و توسعه CNG در کشور گفت: بیش از 
90 درصد جمعیت کشــور تحت پوشش گاز هستند و اولویت اول ما در تأمین سوخت 
کشور گازطبیعی و در خودروها سوخت CNG است.وی افزود: یعنی گازطبیعی سوخت 
ملی کشــور است و بیشترین سرمایه گذاری روی آن صورت گرفته و سوخت CNG نیز 

زیرمجموعه سوخت ملی کشور است.

 چرا باید برای توسعه LPG از ابتدا هزینه کنیم؟
رئیس کمیســیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه برنامه ریزی 
شــده با توجه به موضوع رشد مصرف بنزین و ضرورت جایگزینی بخشی از آن در سبد 
سوخت کشور، سهم CNG افزایش یابد، گفت: برای توسعه CNG و تحقق جایگزینی آن 
با بخشــی از مصرف بنزین کشور، ســرمایه گذاری زیادی در طی دو دهه اخیر صورت 
گرفته؛ حال که ظرفیت عظیم و قابل توجهی در همه ابعاد برای توســعه  CNG در سبد 
سوخت کشور ایجاد شده، چرا باید برای توسعه LPG از ابتدا هزینه کنیم؟ وی ادامه داد: با 
جایگزینی CNG با بنزین، هم قیمت تمام شده تأمین سوخت برای مصرف کننده کاهش 
می یابد و هم مازاد بنزینی از این جایگزینی خواهیم داشت که می توانیم آن بنزین مازاد 

تولیدی را به عنوان یک نقطه قوت در شرایط تحریم برای صادرات تخصیص دهیم.

 اقتصادی ترین سوخت برای خودروها در کشور CNG است
پدیدار با بیان اینکه اقتصادی ترین سوخت کشور در مقایسه با تمام انواع سوخت، سوخت 
CNG است، گفت: قیمت تمام شده تولید CNG پایین ترین قیمت در بین تمامی سوخت 
ها است.وی افزود: با ظرفیت های ایجاد شده در بخش CNG و ادامه روند توسعه در این 
بخش، جایگزینی بنزین با CNG با هزینه کمتر و در زمان کمتر قابل تحقق اســت، در 
این شرایط اگر بخواهیم دنبال جایگزینی بنزین با LPG باشیم، یک زمان طوالنی و یک 
هزینه بســیار زیاد را به کشور تحمیل کرده ایم، در حالی که همین کار را می توانستیم 

با توسعه CNG محقق کنیم.

تمام مزایای مورد نظر در توســعه LPG ، با توسعه CNG با هزینه و زمان کمتر 
قابل تحقق است

رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: تمام مزایایی 
که موافقان طرح تخصیص LPG به سبد سوخت خودروها می بینند و مطرح می کنند، 
در جایگزینی و توسعه CNG وجود دارد و برخالف LPG، ما زیرساختهای توسعه CNG را 
با سالها سرمایه گذاری در کشور ایجاد کرده و در دسترس داریم.وی ادامه داد: وقتی ما 
می توانیم بدون هزینه های سنگینی که در آوردن LPG به سبد سوخت خودروها وجود 
دارد، همان مزایا و نتایج مثبت مورد نظر را با توسعه سهم CNG در سبد سوخت بدست 
آورده و محقق کنیم، چرا باید به دنبال صرف زمان و تحمیل هزینه توسعه زیرساختهای 
LPG باشــیم؟؛ از اینرو هیچ مزیتی برای توزیع LPG در بخش حمل و نقل کشور وجود 
ندارد.پدیدار با بیان اینکه بحث رقابت در قیمت تمام شــده در اجرای هر طرحی بسیار 
مهم است، گفت: LPG از نظر قیمتی نیز با CNG قابل رقابت نیست؛ LPG بر اساس وزن 
در هر کیلو بیش از 600 تومان است و از نظر وزنی، قیمتی بیش از 2.5 برابر CNG دارد.

وی افزود: حتی در فصل سرما نیز قیمت LPG افزایش قابل توجهی پیدا می کند و توجیه 
اقتصادی جایگزینی LPG با بنزین را زیرسوال می برد.

 تخصیص 2 میلیون تن در سال LPG به عنوان سوخت خودروها هزینه های قابل 
توجه سرمایه گذاری نیاز دارد

رئیس کمیســیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: اگر بخواهیم 

حجم باالیی به میزان 2 میلیون تن در ســال LPG را در بخش سوخت خودروها توزیع 
کنیم، باید هزینه های قابل توجهی را برای ســرمایه گذاری در بخش ایجاد زیرساختها 
تخصیص دهیم.وی ادامه داد: یکی از این زیرساختها، احداث خطوط لوله انتقال LPG و 
احداث تلمبه خانه های مخصوص LPG اســت؛ همچنین در توزیع این نوع سوخت نیز 
تجهیزات مورد نیاز، مخازن و کپسولها و ... باید تأمین شوند و هزینه های پنهان اجرای 

چنین طرحی نیز بسیار باال و قابل توجه است.

 آغاز مطالعه کمیسیون محیط زیست اتاق بازرگانی بر روی ابعاد محیط زیستی 
طرح تخصیص LPG به سبد خودروها

پدیدار در خصوص نبود مزایای زیست محیطی در تخصیص LPG به سوخت خودروها 
گفت: طرحی در کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی در حال بررسی است 
تا از نظر زیست محیطی نیز اجرای طرح اضافه شدن LPG به سبد سوخت خودروها 
را مورد بررســی قرار دهند.وی افزود: ورود LPG به ســبد سوخت خودروها می تواند 
سیاســت گذاری ها و برنامه ریزی هایی که در توسعه CNG و ایجاد زیرساختهای آن 
شده و ســرمایه گذاری هایی که دولت و بخش خصوصی در زمینه CNG انجام داده 

اند را تحت الشعاع قرار دهد.

 چطور می توانیم سهم یک چهارمی CNG در سبد سوخت خودروها را نادیده 
بگیریم؟

 CNG رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران اذعان داشت: صنعت
یک زمانی حدود 4 سال پیش در آستانه ورشکستگی بود اما االن CNG یک چهارم سبد 
سوخت خودروها را به خود اختصاص داده، چطور می توانیم سهم یک چهارمی CNG در 
سبد سوخت خودروهای کشور و فعال بودن این صنعت در طیف گسترده ای از شرکت 
های خصوصی را نادیده بگیریم؟ وی ادامه داد: CNG اگر توسعه درستی داشته باشد، این 
ظرفیت از نظر داخلی سازی وجود دارد که تا 60 درصد سبد سوخت خودروهای کشور 
را به CNG اختصاص دهیم و هم اکنون نیز شــاهد هستیم که ظرفیت خوبی در تبدیل 

خودروهای فعال در ناوگان حمل و نقل عمومی به CNG سوز ایجاد شده است.

 برخالف CNG، شرکت های فعال در زمینه LPG نداریم
پدیــدار با بیان اینکه شــرکت های فعال در زمینه LPG نداریــم اما تعداد قابل توجهی 
شرکت خصوصی فعال در زمینه CNG در کشور داریم، گفت: تکنولوژی های مخصوص 
به توســعه CNG را در کشور داریم و شرکت های دانش بنیان و شرکت های کوچک و 
متوســط متعددی در این زمینه فعال شده اند که می توان از ظرفیت آنها برای توسعه 
سهم CNG استفاده کرد.وی افزود: عدم ثبات در سیاست های انرژی کشور آسیب رسان 
است و در حالی که با سالها سرمایه گذاری، زیرساختهای توسعه CNG را ایجاد کرده ایم، 
حدود 2500 جایگاه عرضه CNG در کشور داریم، تولید داخلی تجهیزات آن را در کشور 
توسعه داده ایم، از مزیت توسعه شبکه گاز کشور بهره می گیریم و ده ها امکان دیگر که 
در زمینه توسعه CNG داریم؛ اینکه دوباره LPG را به سبد سوخت خودروها اضافه کنیم 

یک اشتباه بزرگ است.

در مجموع شاخص های عمومی و اختصاصی؛
 آبفا آذربایجان شرقی دستگاه استانی

 برتر معرفی شد
آذربایجان شرقی: شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان 
شرقی به عنوان دستگاه استانی برتر در مجموع شاخص 
های عمومی و اختصاصی معرفی شد. به گزارش خبرنگار 
ما در تبریز، مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
آذربایجان شــرقی به مناسبت کســب عنوان دستگاه 
استانی برتر توسط این شرکت پیامی منتشر کرد.متن پیام علیرضا ایمانلو بشرح 
ذیل است: "با عرض ســالم و عرض ادب به پیشگاه منجی عالم بشریت حضرت 
مهدی موعود ) عج ( و آرزوی ســالمتی به رهبر معظم انقالب اســالمی ایران و 
سپاس و درود خداوند عالمیان را که افتخار سقایی و توفیق خدمتگزاری به مردم 
شــریف استان را به ما عطا فرمود. شرکت آب و فاضالب شهری استان آذربایجان 
شرقي که افتخار خدمت رسانی در جهت تامین و توزیع آب شرب سالم و بهداشتی 
مورد نیاز شهروندان گرامی و از طرفی جمع آوری، دفع و تصفیه بهداشتی فاضالب 
های خانگی را بر عهده دارد، با کوشــش شبانه روزی پرسنل خدوم همواره سعی 
کرده اســت در جهت خدمت رسانی مطلوب به مشترکین عزیز گام های موثری 

را بردارد. 

با حضور اکیپ اعزامی شرکت مهندسی آبفای کشور؛
علل قطعی های اخیر آب شرب در تبریز 

بررسی شد
آذربایجان شرقی - شــیعه نواز: در نشست مشترکی با 
حضور اکیپ اعزامی شــرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی 
و معاون بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان، علل 
قطعی های اخیر آب شــرب در ســطح کالنشهر تبریز 
بررســی و اقدامات الزم انجام شد.به گزارش خبرنگار ما در تبریز، در پی سیالبی 
شدن آب شرب در تصفیه خانه آب میاندوآب و خط زرینه رود و کاهش دبی ورودی 
و قطعی به وجود آمده در ســطح کالنشهر شــهر تبریز جلسه ای با حضور اکیپ 
اعزامی شــرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، آقایان گرکانی و شهرکی و خانم 
تهرانی برگزار و نسبت به بررسی موضوع تبادل نظر گردید.در این جلسه علیرضا 
ایمانلو، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی، با تشریح اقدامات 
انجام یافته در خصوص وضعیت توزیع آب در کالنشهر تبریز و جهت جلوگیری از 
ایجاد بحران و مشکالت مطروحه اظهار کرد: در خصوص نحوه مواجه با بحران های 
پیش آمده از این دســت اقداماتی صورت گرفته که می توان به موارد ذیل اشاره 
کرد:بکارگیری تمام ظرفیت چاه های مسیر خط زرینه رود برای استفاده شهرهای 
موجود در مسیر فوق و در مدار قرار گرفتن چاه های متروکه و بالاستفاده سنوات 

قبل، به منظور هدایت بیشتر آب خط انتقال زرینه رود به سمت شهر تبریز.
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گزیده خبر رییس مرکز پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد

معامله 70 میلیارد تومانی برخی از مجوزها
رییــس مرکز پایش و بهبود محیط کســب وکار وزارت اقتصاد گفت: در حال حاضر 
نرخ خرید و فروش برخی از مجوزها به 70 میلیارد تومان رسیده اســت.علی فیروزی 
درباره خرید و فروش انواع مجوز کســب و کار با نرخ های نجومی اظهار داشــت: هر 
مجوزی بالقوه می تواند فســادآفرین باشــد در جامعه ما هم در بُعد اداری و هم بُعد 
بخش خصوصی مجوز زده و مجوز محور هستیم و از این ابزار )مجوز( در همه بخش ها 
استفاده می کنیم.وی با بیان اینکه این روند در دنیا تغییر کرده است، ادامه داد: قاعده 
دنیا دیگر این روند نیســت که مجوز حالت کنترل پیشینی داشته باشد و در دنیا به 
حالت مجوز با ایفای نقش پســینی تبدیل شده  است. در دنیا کسانی که مجوز یک 
کســب و کار می گیرند باید استانداردهایی را رعایت کنند وگرنه هم آن کسب و کار 
تعطیل می شود و هم برای آن فرد محرومیت اجتماعی در نظر گرفته می شود.رییس 
مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد افزود: البته باید گفته شود که 
در دنیا ارایه مجوز زمان بر نیســت و تمام اســتعالمات مورد نیاز انجام می شود بدون 
اینکه کســی را درگیر کنند.فیروزی تاکید کرد: متاســفانه نظام مجوزدهی در ایران 
نظام امضا طالیی اســت به این معنا که برای ارایه یک مجوز اصلی آنقدر استعالمات 
دســتی می گیرند و پروسه طوالنی مدتی دارد که درخواست کننده خسته می شود. 
برای مثال فردی با یک میلیارد تومان سرمایه گذاری سراغ مجوز که می رود یک سال 

دیگر به فرد داده می شــود که این مدت زمان 20 درصد نرخ استهالک پول دارد. در 
این شــرایط  همین مجوز را ممکن است فردی 50 میلیون تومان به فروش گذاشته 
باشــد بنابراین 150 میلیون تومان به صرفه تر است و کسی هم از خرید و فروش آن 
ناراضی نیســت.وی با اشاره به نرخ خرید و فروش مجوزهای خاص اظهار داشت: در 
حال حاضر مجوز هایی با نرخ 70 میلیارد تومانی خرید و فروش می شوند که البته در 
حال رفع این موضوع هســتیم و به زودی مجوز این بخش آزاد می شود.رییس مرکز 
پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد با بیان اینکه هر چیزی شبیه مجوز 
چه در اختیار دولت، چه بخش خصوصی  و اتحادیه، انجمن و ...می تواند فســادانگیز 
باشد، ادامه داد: بنابراین در نظام مجوز دهی راهی نداریم جز اینکه پارادایم را تغییر 
دهیــم و اینکه خرید و فروش مجوز را جرم تلقــی کنیم.فیروزی گفت: در برخی از 
جلســات عده ای با افتخار اعالم می کنند که مجوز خریداری کردند و آن را شبیه به 
سهم الشرکه می دانستند در حالی که این تصور درست نیست. مجوز ابزار حاکمیت 
است برای حکمرانی و خرید و فروش مجوز به معنای داد و ستد ابزار حاکمیت است.

وی افزود: شــرایط برای ارائه مجوز وقتی سختیگرانه باشد، عده ای که دارنده مجوز 
هستند بر روی آن مجوز قیمت گذاری و آن را قابل خرید و فروش می کنند بنابراین 
وقتی هر اقدامی را به اخذ مجوز گره می زنیم باید انتظار این را داشته باشیم که فساد 

در آن حوزه اتفاق بیفتد.رییس مرکز پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد 
با بیان اینکه موضوع عجیب تر به ارث رسیدن مجوز است، گفت: دیده شده که عده ای 
مجوز ســردفتری پیش فروش می کنند یعنی فردی که 5 سال دیگر بازنشست می 
شود مجوز خود را پیش فروش می کند که این موضوع ترسناک تر از خرید و فروش 
مجوز است که البته قرار شده دستگاه قضایی به این موضوع ورود کند.   فیروزی ادامه 
داد: برخی از این انتقالت به صورت صلح عمری اســت و خریدو فروشی صورت نمی 
گیرد.وی با تاکید بر اینکه باید پارادایم نظام مجوز دهی تغییر کند، گفت: باید قوانین 
مرتبط تغییر کنند یا اصالح شــوند که از این رو طرح تهســیل برخی از مجوزهای 
کســب و کار را مجلس پیگیری می کند و اصالح ماده 7 قانون اجرای سیاست های 
کلی اصل 44 در مجلس در حال انجام است.رییس مرکز پایش و بهبود محیط کسب 
وکار وزارت اقتصاد افزود: در این باره همچنین دو مصوبه هیات وزیران داده که تکلیف 
شده کد یکتای مجوز صادر شود به این معنا که اگر کسی مجوزی گرفته آن دستگاه 
مکلف است، اطالعات هویتی و مجوزی که درخواست داده با ذکر تاریخ و مکان مجوز 
را برای وزارت اقتصاد ارسال کند تا کد یکتا برای آن مجوز داده  شود که از آن پس،  
مجوز قابل واگذاری نبود و از این طریق جلوی داللی مجوز و خلق یک شــبه مجوز 

گرفته می شود و می دانیم هر فرد چند مجوز برای چه بخش هایی دارد.

وزیر جهاد کشاورزی خبر داد:
 تنظیم بازار میوه شب عید بر عهده وزارت 

صمت است
وزیر جهاد کشاورزی از عرضه دو هزار تن 
مرغ برای برای تنظیم بازار نوروز خبر داد 
و گفت: در تخم مرغ با مازاد تولید مواجه 
هســتیم و نگرانی هایی که درباره افزایش 
قیمت به دلیل بســته بندی وجود داشت 
نیز برطرف شــد چرا که الزامی برای آن 
نیست. کاظم خاوازی با بیان اینکه دیگر 

صفی برای مرغ تشکیل نمی شــود گفت: دو هزار تن مرغ مازاد گرم داریم 
که برای تنظیم بازار ایام نوروز عرضه می شــود.وی ادامه داد: عالوه بر مرغ 
گرم هزاران تن مرغ منجمد در حال عرضه اســت که قیمت بسیار مناسبی 
دارد.خاوازی با تاکید بر اینکه امیدواریم مشکل توزیع حل شود، افزود: عالوه 
بــر میادینی که شــهرداری دارد ما نیز یک میدان مختــص به خود داریم 
که برای توزیع مــرغ و تخم مرغ در اختیار تولیدکنندگان قرار خواهیم داد.

وی درباره تامین تخم مرغ بازار نــوروز نیز گفت: در تولید تخم مرغ با مازاد 
زیادی روبرو هســتیم که برای آن باید به خرید از مرغداران و انبار آن ورود 
کنیم.وی تصریح کرد: مردم نیز نگران افزایش قیمت به دلیل بســته بندی 
نباشند چرا که الزامی در بسته بندی تخم مرغ نیست.وزیر جهاد کشاورزی با 
یادآوری اینکه امســال هم تنظیم بازار میوه شب عید برعهده وزارت صمت 
اســت، افزود: ما برای کمک به وزارت صمت برای تنظیم میوه شــب عید 
سازمان تعاون روســتایی و اتحادیه باغداران را به کار گرفته ایم.خاوازی در 
پایان گفت: با توجه به میزان تولید میوه در ســال جــاری و ذخایر وزارت 
صمت و همکاری های دو جانبه در این زمینه مشکلی وجود نخواهد داشت.

ذوب آهن الگوی صادرات برای شرکت های 
صدر تامین

غالمرضا ســلیمانی گفت: شــرکت های تابعه و 
وابسته صدرتامین با وجود چالش های بسیار به 
ویژه تحریم ها،عملکرد خوبی داشتند و به مرحله 
ای رســیدند که می توانند محصوالت خودشان 
را صادر کنند و در این راســتا به یک استراتژی 

صادراتی منســجم و هدفمنــد نیاز دارند.وی افــزود: ذوب آهن اصفهان با 
مدیریت منصوریزدی زاده عملکرد بســیار خوبی در زمینه صادرات داشته 
اســت و چندی پیش نیز مدال ملی صادرات ایران را کسب کرد که افتخار 
بســیار ارزشمندی محسوب می شود.مدیرعامل هلدینگ صدر تامین ادامه 
داد: با توجه به موفقیت های مســتمر ذوب آهن اصفهان در زمینه صادرات 
این شرکت مادر صنعتی الگویی برای سایر شرکت های تابعه صدرتامین به 
شــمار می رود و لذا در نظر داریم در راستای هم افزایی بیشتر از تجربیات 
و استراتژی های صادراتی این شــرکت بهره گیری داشته باشیم.این مقام 
مسئول خاطر نشــان کرد: در ساختار سازمانی هر شرکت نیاز است معاون 
بازرگانی و مدیر توســعه صادرات به صورت تخصصی در نظر گرفته شود تا 
بتوانند با تمرکز بر مقوله صادرات فرآیند موثری را تعریف و عملیاتی کنند. 
ســلیمانی با اشــاره به اینکه باید ۳0 درصد از تولید به صادرات اختصاص 
یابد،گفت: در دنیای رقابتی امروز اگر به سمت صادرات حرکت نکنیم موفق 
نمی شــویم و لذا تشکیل کارگروه توســعه صادرات در سطح شرکت ها و 
هلدینگ از اقدامات اساسی است و فعالیت شرکت ها در این زمینه به صورت 
کامل رصد می شود.مدیرعامل هلدینگ صدرتامین گفت:تجربه موفق ذوب 
آهن اصفهان در زمینه صادرات با وجود همه چالش هایی که داشته بسیار 
ارزشمند و باید سایر شــرکت ها از این فضا وشرایط استفاده کنند.منصور 
یزدی زاده، مدیرعامل شــرکت ذوب آهن اصفهان نیز در این مراسم گفت: 
ذوب آهن اصفهان حدود 50 درصد از تولید ســال گذشته خودش را صادر 
کرد و امســال با توجه به محدودیت هایی که در حیطه صادرات به منظور 
تنظیم بازار داخلی ایجاد کردند حدود 20 درصد از صادرات را متاســفانه از 
دســت دادیم.وی افزود: ذوب آهن ارز حاصل از صادرات خودش را همواره 
به کشــور بازگردانده و با تدوین برنامه صادراتی عملکرد خوبی داشته است 
و امیدواریم با بهبود شرایط صادرات بتوانیم در این زمینه فعالیت بیشتری 
داشته باشیم.مدیرعامل شرکت بیان کرد: ذوب آهن اصفهان در صادرات بر 
تنوع بازارها متمرکز اســت و صادرات محصوالتش را به کشورهای حاشیه 
خلیج فارس،آســیای دور،شمال آفریقا، اروپا و ...  صادر می کند.یزدی زاده 
گفت : ساختار سازمانی حوزه فروش ذوب آهن از معاونت بازاریابی و فروش، 
فروش داخلی،فروش خارجی ومهندســی فروش تشــکیل شده هست که 

بازاریابی و لجستیک نیز در این قسمت انجام می شود.

 معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه اعالم کرد:
دستیابی به باالترین میزان تولید فوالد 

خام در تاریخ فوالد مبارکه
بلنــد همتان فوالد مبارکه در 11 ماهه ســال 99 موفق شــدند با تولید 6 
میلیون و ۳41 هزار تن فوالد خام به رشــد 9.6 درصدی نســبت به مدت 
مشابه ســال 98)5 میلیون و 784 هزار تن( دست یابند.معاون بهره برداری 
شــرکت فوالد مبارکه ضمن اعالم خبر این دستاورد غرورآفرین گفت: ثبت 
این رکورد در حالی به دست آمد که باالترین رکورد تولید فوالد مبارکه در 
سال 1۳96 )6 میلیون و 451 هزار تن( ثبت شده بود و این رکورد از ابتدای 
ســال 99 تا تاریخ 12 اســفندماه، با تولید )6 میلیون و 609 هزار تن( پس 
از گذشــت سه ســال با وجود همه محدودیت ها شکسته شد.عباس اکبری 
محمدی تصریح کرد: پیش بینی می شــود در ســایه الطاف الهی و با اتکا به 
اراده و تخصص مدیریت و کارکنان شرکت تا پایان سال جاری این افزایش 
تولید به بیش از نیم میلیون تن از هدف تعیین شده افزایش یابد.در پی کسب 
این موفقیت، غالمرضا ســلیمی مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم 
فــوالد مبارکه از عوامل ذیل به عنوان مهم ترین اقدامات اثرگذار در کســب 
این رکورد ارزشمند یاد کرد: حمایت همه جانبه مدیرعامل شرکت از اهداف 
تعریف شده و ایجاد انگیزه بین همکاران؛ همدلی و صرف فعل خواستن در 
تمام رده های ناحیه؛ مدیریت به موقع و مؤثر انواع متالیک شــارژ کوره ها و 
به حداقل رساندن توقفات ناشــی از کمبود مواد اولیه؛ کاهش هوشمندانه 
زمان تعمیرات؛ هماهنگی و تعامل مناســب بین واحدهای مختلف تولید در 
ناحیه؛ استفاده مؤثر از واحدهای پشــتیبانی کننده؛ انجام پروژه های بهبود 
متعدد؛ اســتفاده مؤثر از توان پیمانکاران ناحیه.معــاون بهره برداری فوالد 
مبارکه در خاتمه، ضمن قدردانی از تالش همه جانبه کارکنان شرکت کسب 
این دســتاورد را به مدیریت، کارکنان، تمامــی ذی نفعان و تأمین کنندگان 

فوالد مبارکه تبریک گفت.

گزارش ۲۰۰ میلیارد تومان تخلف میوه فروشی به تعزیرات از ابتدای سال
رئیس سازمان حمایت از ارسال 15 هزار و 495 پرونده تخلف میوه فروشان به تعزیرات خبر داد و گفت: ارزش ریالی این پرونده ها 200 میلیارد تومان است.، عباس تابش در جلسه 
ستاد تنظیم بازار با بیان اینکه از ابتدای سال، 294 هزار بازرسی میوه انجام شده است گفت: ارزش ریالی این پرونده ها 200 میلیارد تومان است.وی با اشاره به اینکه قیمت متوسط 
کشوری به عنوان قیمت متعارف انتخاب می شود افزود: با واحد هایی که این قیمت را رعایت نکنند، برخورد می شود.تابش گفت: سازمان تعزیرات این اهتمام را دارد که در حداقل 
زمان ممکن، نسبت به صدور جرائم اقدام کند.وی با اشاره به قیمت مرغ و مسائل مربوط به بسته بندی و قطعه بندی مرغ افزود: قیمت مصوب مرغ 20 هزار و 400 تومان است و 
قیمت های مصوب بسته بندی و قطعه بندی، قیمت های اعالم شده از سوی سازمان حمایت است.رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: همه واحد های 
قطعه بندی یا باید اسناد خرید باالتر از قیمت های اعالم شده را ارئه دهند یا به علت اینکه قیمت مصوب را رعایت نکرده اند، با آن ها برخورد می شود.تابش افزود: این برخورد هم 
به عنوان اخالل در نظام اقتصادی به قوه قضائیه معرفی می شود و هم به تعزیرات ارسال خواهد شد.وی با بیان اینکه در خصوص روغن، همه کارخانه های معین که از سوی تنظیم 
بازار به عنوان تامین کننده استان ها مشخص شده اند باید به طور دقیق بر طبق مصوبات و میزان تعیین شده از سوی تنظیم بازار، روغن را تحویل استان ها دهند گفت: این موضوع 
به طور دقیق رصد می شود.تابش افزود: اگر کارخانه ها به صورت دقیق عمل نکنند به عنوان عرضه نکردن، برخورد می شود.رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان 
گفت: سازمان های صنعت، معدن و تجارت در استان ها و مدیران استانی مکلف هستند عرضه روغن را پیگیری کنند.وی با بیان اینکه 110 هزار تن حواله در خصوص روغن صادر و 
پول آن واریز شده است افزود: اما کاال هنوز جذب نشده است.تابش گفت: 150 هزار تن حواله صادر شده، اما پول واریز نشده و استان ها بر اساس مصوبات تنظیم بازار مکلف شدند 

نسبت به پیگیری و حمل روغن اقدام کنند تا در ایام عید و ماه رمضان، در تامین روغن مشکلی نداشته باشیم.

معاون امور صنایع وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت: امسال میزان اشتغال زایی در صنایع 
کشــور نسبت به مدت مشابه سال گذشته 28 درصد رشــد داشته است. مهدی صادقی 
نیارکی دیروز دوشنبه در همایش فعاالن بخش خصوصی اردبیل افزود: در 10 ماه امسال 
برای 107 هزار نفر در بخش صنعت کشور اشتغال ایجاد شده است.وی با اشاره به افتتاح 
طرح های صنعتی در کشــور اظهارکرد: امسال پنج هزار و 700 واحد صنعتی در کشور به 
بهره برداری رســیده که نشان می دهد برغم مشکالت ناشی از ویروس کرونا و تحریم های 
ظالمانه جهش خوبی در صنعت کشــور اتفاق افتاده است.صادقی نیارکی افزایش صدور 
پروانه بهره برداری صنایع را یادآور شــد و گفت : در 10 ماه  امســال میزان صدور پروانه 
بهره برداری واحدهای صنعتی هشــت درصد و جواز تاســیس هم ۳8 درصد رشد داشته 
اســت.معاون امور صنایع وزارت صمت از فعال شدن 1500 واحد تولیدی و صنعتی راکد 
در کشور خبرداد و اظهارکرد: این واحدهای تولیدی و صنعتی در استان ها به چرخه تولید 

برگشتند که سهم اســتان اردبیل 56 واحد با اشتغال زایی 1200 نفر می باشد.وی افزود: 
این وزارتخانه تالش داشــته امسال مواد اولیه موردنیاز صنایع را با قیمتی پایین تامین و 
در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد تا آنها با کمترین مشکل به تولید و اشتغال بپردازنند.

صادقی نیارکی ادامه داد: برای تامین نقدینگی صنایع از سه طرح استفاده شد که یکی از 
طرح ها به نام رونق تولید است و در این طرح این وزارتخانه با انعقاد تفاهم نامه با بانک های 
عامل با پرداخت تسهیالت نقدینگی موردنیاز صنایع را تامین کرد.معاون امور صنایع وزیر 
صنعت ،معدن و تجارت گفت: طرح دیگر اســتفاده از کارگروه رفع موانع تولید اســت که 
در ایــن کارگروه اقدامات ارزنده ای برای تامین نقدینگی صنایع انجام شــد و یکی از این 
فعالیت ها تصویب تامین 500 هزار میلیارد ریال اعتبار از شورای پول و اعتبار برای تزریق 
در صنایع است.وی بیان کرد: طرح سوم افزایش پرداخت تسهیالت با توجه به صورت های 
مالی بنگاه هاست که در گذشته بر اساس برآورد و میانگین 70 درصد صورت مالی هر بنگاه 
تســهیالت پرداخت می شد که این سقف  تا 90 درصد افزایش یافته است.صادقی نیارکی 
با تشریح شاخص های تولید و رشد سرمایه گذاری صنعتی گفت: شاخص های کالن بیانگر 
روند روبه رشــد در حوزه صنعت است و در استان اردبیل هم میزان جواز تاسیس از 1۳2 

به 217 جواز تاسیس افزایش یافته است.

دبیر ستاد تنظیم بازار:
آغاز خرید کاالهای اساسی سال 

۱۴۰۰
دبیر ستاد تنظیم بازار گفت: بانک مرکزی همه اعتباراتی را که 
مورد نیاز بوده، امســال به طور صددرصد به کاالهای اساســی 
اختصاص داده و خریدها برای کاالهای ســال 1400 آغاز شده 
اســت.به گزارش صدا و ســیما، عباس قبادی در جلسه ستاد 
تنظیم بازار گفت: یکی از برنامه های ما این است که میوه هایی 
که از طریق کارگروه تنظیم بازار ذخیره سازی شده، در روزهای 
آینده توزیع گسترده شود.دبیر ستاد تنظیم بازار درباره تنظیم 
بازار شب عید نیز با بیان اینکه گزارش های مختلفی از وضعیت 
میوه و مرکبات داشــتیم، افزود: در چند روز گذشته جلساتی را 
با همه دســت اندرکاران از باغداران تا تشکل ها داشتیم که مقرر 
شد مکان های مناســبی را در اختیار آنان قرار دهیم تا بتوانند 
کاال را به صورت مســتقیم عرضه کنند.قبادی با بیان اینکه این 
اقدام، حذف واســطه ها و دالل ها را در پی خواهد داشت، گفت: 
امیدواریم با قیمت گذاری مناسب تر بتوانیم میوه و تره بار را در 

اختیار مردم قرار دهیم.

پروژه عظیم گندله سازی سه چاهون 
رسما توسط رئیس جمهور افتتاح شد

اپروژه عظیم گندله سازی سه چاهون 
از طریق ویدئوکنفرانــس به صورت 
رسمی توســط رئیس جمهور افتتاح 
شد.به گزارش روابط عمومی صندوق 
بازنشســتگی فوالد، دکتر روحانی در 
سخنانی ضمن تشکر از گزارش دکتر 
مسرور بیان کرد: بسیار برای ما خوشحال کننده است که بزرگترین 
کارخانه گندله سازی کشور با ظرفیت 5 میلیون تن که کارخانه بسیار 
مدرنی می باشد در  راستای تکمیل زنجیره فوالد افتتاح می شود و 
من افتتاح این پروژه را به مردم بافق و اســتان یزد و همه مسئوالنی 
که در راه آبادانی ایران و استان یزد تالش می کنند تبریک می گویم.

در ابتدای این مراســم، دکتر شــریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در ســخنانی با اشاره به نقش ارزشمند بازنشستگان فوالد 
در شــکوفایی صنعت فوالد کشور در خصوص اهمیت و مشخصات 
فنی پروژه گندله سازی سه چاهون گزارشی ارائه نمود.وی افزود: با 
پیگیری های صورت گرفته طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان 
اجرا شــد. ضمن اینکه 400 میلیارد تومــان مطالبات معوق باقی 
مانده بازنشستگان از سال 1۳91 پرداخت شد. همچنین با مدیریت 
خردمندانــه در دارایی های همه صندوق ها خصوصا صندوق فوالد 
سود سهام متعلق به صندوق فوالد سه برابر شد.همچنین مدیرعامل 
صندوق بازنشســتگی فوالد در مراســم افتتاح رسمی پروژه عظیم 
گندله سازی سه چاهون توسط رئیس جمهور گزارشی در خصوص 
این پروژه به ایشان ارائه نمود.رضا مسرور این پروژه را بزرگترین پروژه 
به روش کوره دوار در کشور و سومین پروژه در دنیا عنوان و تصریح 
کرد: ارزش روز پروژه عظیم گندله سازی سه چاهون 9۳00 میلیارد 
تومان است که از منابع شرکت سنگ آهن مرکزی ایران و صندوق 
بازنشســتگی فوالد تامین شده است. همچنین این پروژه با ظرفیت 
5 میلیون تن برای 800 نفر به صورت مســتقیم و برای 1500 نفر 
به صورت غیر مستقیم اشــتغال ایجاد کرده است.مسرور ادامه داد: 
تکنولوژی بخش اصلی پروژه از ژاپن و در انتقال مواد مربوط به آلمان 
است.مدیرعامل صندوق بازنشستگی فوالد گفت: این پروژه دو ویژگی 
خاص و مهم دارد؛ نخست اینکه کیفیت محصوالت آن بسیار باالست 
و با متاالزاسیون باالی 90 درصد امکان رقابت در بازارهای جهانی را 
دارد. دوم اینکه ، تشدید جنگ اقتصادی دشمنان و بیماری کرونا و 
خروج مهندسان و متخصصان خارجی نه تنها در سرعت اجرای پروژه 
خللی ایجاد نکرد بلکه با عزم و اراده مهندسان توانمند ایرانی پروژه 
با ســرعت بیشتری تکمیل و در موعد مقرر افتتاح شد. ضمن اینکه 
تا کنون 700 هزار تن گندله با کیفیت تولید شــده است.مسرور در 
بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ریکرد صندوق های بازنشستگی 
و از جمله صندوق فوالد در خصوص پرهیز از خام فروشی در راستای 
ارزش افزوده بیشتر و سودآوری در شرکت های تابعه گفت: شرکت 
ســنگ آهن مرکزی تا سالها صرفا سنگ آهن دانه بندی و الگومره 
تولید می کرد و در دهه 80، کنســانتره به تولیدات شــرکت اضافه 
شــد. اکنون نیز با افتتاح گندله ســازی دو پروژه بعدی این شرکت 
در راستای تکمیل زنجیره فوالد، پروژه آهن اسفنجی و پروژه تولید 
2 میلیون تن کنسانتره است که عملیات اجرایی آن دیروز با فرمان 

رئیس جمهور آغاز شد.

 اشتغال زایی در صنایع کشور
 28 درصد افزایش یافت
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گزارش از بازار سرمایه؛گزیده خبر

بازگشت شاخص کل بورس بر مدار مثبت
شــاخص کل بورس اوراق بهادار با افزایش ۵ هزار و ۸۶۰ واحدی 
معــادل ۰.۵۰ درصد به یک میلیون و ۱۷۵ هــزار و ۵۸۴ واحد 
رســید. همچنین در فرابورس شاخص کل با رشد ۴۰ واحدی به 
۱۶ هزار و ۹۴۵ واحد رســید.، دیروز تاالر شیشه ای، در معامالت 
دومین روز هفته )یکشنبه هفدهم اسفندماه ماه ۹۹(، شاهد روند 
صعودی اکثر شــاخص های منتخب بود. به گونه ای که شاخص 
قیمت )وزنی-ارزشــی(، با افزایــش ۱۵۲۸ واحدی معادل ۰.۵۰ 
درصد به رقم ۳۰۶ هزار و ۶۶۱ واحد رسید.شاخص کل هم وزن 
نیز، بــا افت ۹۲ واحدی معادل ۰.۰۲ درصــد، عدد ۴۳۰ هزار و 
۸۵۱ واحد را به نمایش گذاشت. شاخص قیمت )هم وزن( نیز با 
کاهش ۶۰ واحدی به رقم ۲۸۱ هزار و ۴۳۴ واحد رسید.همچنین 
شــاخص سهام آزاد شــناور، ۵۹۳۰ واحد افزایش را رقم زد و به 
ســطح یک میلیون و ۷۰۲ هزار واحد رسید. همچنین شاخص 
بازار اول با ۴۷۷۷ واحــد افزایش به رقم ۸۵۹ هزار و ۶۱۵ واحد 
رسید و شاخص بازار دوم نیز، با ۱۰۱۶۲ واحد افزایش همراه بود 
و عدد ۲ میلیون و ۳۷۹ هزار واحد را به نمایش گذاشت.بر اساس 
این گزارش، در معامالت دیروز بورس تهران، نمادهای معامالتی 
فوالد، وغدیر، فخوز، شــبندر، شــپنا، فارس و پارس با بیشترین 
کاهش، تاثیر مثبت در روند شاخص کل بورس داشتند. در مقابل، 
نمادهای معامالتی فملی، وامید، خودرو و وپارس، بیشترین تاثیر 

منفی را در برآورد نماگر کل بورس داشــتند.با پایان فعالیت بازار 
سرمایه در دومین روز کاری هفته، معامله گران بورس ۵ میلیارد 
و ۵۶۵ میلیــون برگه بهادار و ســهام را در قالــب ۹۲۸  هزار و 
۷۸۵ نوبت معامله و به ارزش ۷۲ هزار و ۹۰۸ میلیارد ریال داد و 
ستد کردند.در بازار دیروز، بیشترین افزایش قیمت متعلق به نماد 
نمرینو)ایران  مرینوس( با ۵.۴۵  درصد رشد و پس از آن، نمادهای 
شبریز، فخوز، غپاک ، شبندر و فایرا بود. همچنین نماد معامالتی 
غنوش)نوش  مازندران( با ۱.۹۹ درصد، بیشترین کاهش قیمت را 
داشت و پس از آن نیز، نمادهای خبهمن، وسپه، شوینده، وپارس، 

سخاش و افق قرار گرفتند.

پُرتراکنش های بازار دیروز
روند معامالت دیروز بازار ســرمایه نشــان می دهد که نمادهای 
معامالتی اپال، برکت، شــپنا، شســتا، فملی، شتران، وتجارت و 

شبندر به عنوان پرتراکنش ترین نمادهای بازار معرفی شده اند.

بیشترین عرضه و تقاضا 
بر اساس این گزارش، نمادهای معامالتی پارند، سپاس، کمند  و 
شبندر با بیشــترین تقاضا مواجه شدند و در مقابل نیز نمادهای 
خگستر، خبهمن، وپارس و پتایر، بیشترین حجم عرضه را داشتند.

 تمدید خودکار کارت های نقدی بانک دی 
تا پایان سال 1400

بانک دی با هدف حفظ ســالمتی مشــتریان و کارکنان و پیشگیری از شیوع 
ویروس کرونا، کارت های بانکی مشتریانی را که بازه انقضای آن ها از ابتدای مهر 
ماه سال جاری تا پایان بهمن سال ۱۴۰۰ است، به صورت خودکار تمدید کرد.به 
گزارش روابط عمومی بانک دی، بر اساس ابالغ بانک مرکزی و به منظور کاهش 
مراجعه حضوری مشتریان به شــعب بانک، کارت بانکی آن دسته از مشتریان 
بانک دی که تاریخ انقضای آن ها تا پایان بهمن ســال ۱۴۰۰ اســت، بدون نیاز 
به مراجعه حضوری مشــتری تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تمدید شد.ضروری است 
مشتریان بانک دی در تراکنش های اینترنتی، تاریخ انقضای کارت خود را ۰۰/۱۲ 
وارد کنند.ایــن اقدام در ادامه تمهیدات پیشــین بانــک دی در حوزه خدمات 
بانکداری الکترونیک با هدف مدیریت، کنترل و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا 

و به منظور تسهیل امور مشتریان انجام شده است.

خبر خوش مدیرعامل بانک صادرات ایران 
برای سهامداران بانک در روز درختکاری

طی مراسمی به مناسبت روز درختکاری با حضور حجت اله صیدی، مدیرعامل 
بانک صادرات ایران، اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد این بانک، دو اصله نهال 
در محوطه برج ســپهر بانک صادرات ایران غرس شــد.به گزارش روابط عمومی 
بانک صادرات ایران، حجت اله صیدی با بیان اینکه فصل بهار فصل رویش است، 
تاکید کرد: بانک صادرات ایران ســال ۱۴۰۰ را با شرایط به مراتب بهتری آغاز 
خواهد کرد.وی افزود: صورت های مالی ســال ۹۹ بانک صادرات ایران با ســود 
بسته خواهد شد از این رو بانک صادرات ایران با ساختار سرمایه بهتر و ترکیب 
مناســب تر  برای حقوق صاحبان سهام  وارد سال ۱۴۰۰ خواهد شد و بانک به 
مســیر رشد خود ادامه خواهد داد.رضا صدیق، قائم مقام بانک صادرات ایران نیز 
بــا بیان اینکه روز درختکاری مصادف با نو شــدن طبیعت اســت، گفت: بانک 
صادرات ایران در سال ۱۴۰۰ با ارائه طرح های نو بانکی به ویژه در حوزه بانکداری 

الکترونیک، بالندگی مد نظر را با جدیت بیشتری دنبال خواهد کرد.

بانک ملت باز هم داراترین شرکت کشور 
شناخته شد

بانک ملت موفق شــد باز هم عنوان«داراترین شرکت کشور« را در رتبه بندی 
سازمان مدیریت صنعتی ایران به خود اختصاص دهد.به گزارش روابط عمومی 
بانک ملت، این بانک در بیست و سومین همایش ۱۰۰ شرکت برتر ایران که در 
آن از بین ۵۰۰ شــرکت حاضر در این ماراتن، ۱۰۰ شرکت عنوان شرکت های 
برتر را به خود اختصاص دادند، در شــاخص بیشترین دارایی، با داشتن ۴.۵۰۴ 
میلیارد و ۱۶۷ میلیون ریال دارایی، عنوان نخست را در بین تمامی شرکت ها از 
آن خود کرد.بر اساس این گزارش، میزان دارایی بانک ملت در سال مالی ۹۷ هم، 
۳.۴۵۶ میلیارد و ۷۹۰ میلیون ریال اعالم شده بود که در آن سال نیز بیشترین 
دارایی در بین شرکت های برتر ایران محسوب می شد.در عین حال، بانک ملت 
در شاخص باالترین رتبه فروش هم جایگاه ششم را با ۴۸۲ هزار و ۶۰۸ میلیارد 
ریــال فروش به خود اختصاص داده و در بین بانک های کشــور، در این زمینه 
حایز رتبه اول شده است.در بخش باالترین ارزش افزوده نیز بانک ملت روی پله 
چهارم ایســتاده و ارزش افزوده ای معادل ۱۵۶ هزار و ۵۸۶ میلیارد ریال را در 
سال ۹۸ تولید کرده است.بانک ملت همچنین در شاخص باالترین اشتغالزایی، 
در بین شــرکت های برتر کشور چهارم شــده و در سال مورد گزارش، ۲۷ هزار 
و ۵۷۴ نفر در این بانک مشــغول به کار بوده اند.این رقم، باالترین جایگاه را در 

زمینه اشتغالزایی در گروه بانکی به بانک ملت اختصاص داده است.

در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی؛ 
بانک پاسارگاد 2 کتابخانه دیگر در استان 

همدان افتتاح کرد
 بانک پاســارگاد در راستای ایفای اهداف مسئولیت های اجتماعی خود، اقدام به 
افتتاح ۲ کتابخانه در شهرســتان های مالیر و تویسرکان استان همدان کرد.به 
گزارش روابط عمومی بانک پاســارگاد، این بانک با هدف ترویج فرهنگ کتاب و 
کتابخوانی و ارتقاء ســطح فرهنگی در بخش های مختلف کشور، اقدام به افتتاح 
دو باب کتابخانه در استان همدان کرد. این کتابخانه ها در روستای سیدشهاب از 
توابع شهرستان تویسرکان و روستای ینگی کند از توابع شهرستان مالیر افتتاح 
شدند.بر اساس این گزارش، مراسم افتتاح کتابخانه ها با حضور مصطفی آزاد بخت 
معاون سیاســی امنیتی اســتانداری همدان، دکتر مجید قاســمی مدیرعامل 
بانک پاســارگاد، نماینده تویســرکان در مجلس، فرمانداران مالیر و تویسرکان، 
جمعی از مسئولین استانی و محلی و اهالی مناطق برگزار شد.دکتر مجید قاسمی 
مدیرعامل بانک پاســارگاد در مراســم افتتاح این کتابخانه ها، ضمن قدردانی از 
استقبال و میهمان نوازی مردم شریف همدان گفت: کتابخانه ها اندیشگاه و محل 
شکوفایی استعدادهای اندیشه ای هستند. این اندیشه است که انسان را راهبری 
می کند و اندیشه هایی که عاشقانه به توسعه فرهنگی کشور نظر دارند زیربنای 
توسعه های دیگر می شوند.مدیر عامل بانک پاسارگاد در ادامه در خصوص برخی 
از اقدامات بانک پاسارگاد افزود: سرمایه گذاری های مهمی در کشور، توسط بانک 
پاسارگاد انجام شده اســت. این بانک از نظر توسعه اقتصادی در مرحله ای قرار 
دارد که در طی ۱۵سالی که از تأسیس آن می گذرد، مسیری ۳۰ ساله را پشت 

سر گذاشته است.

مدیر عامل پست بانک ایران:
تفاهم نامه امضاء شده با بانک دی مصداق 
تبدیل رقابت بانکی به رفاقت بانکی است

دکتربهزاد شــیری مدیرعامل پســت بانک ایران نیز در این مراسم که در 
راستای تاکید وزات امور اقتصادی و دارایی مبنی بر گسترش خدمات بانکی 
در مناطق کم برخوردار و روستایی است و با اشاره به مقاله علمی و پژوهشی 
خود درباره با موضوع »آثار و تبعات بانک های خصوصی در صنعت بانکداری 
کشــور« اظهار داشــت: یکی از آثار و تبعات بازار آزاد برای اقتصاد، رقابتی 
شدن اقتصاد است که بخشی از ناترازی در بانک ها حاصل رقابت در صنعت 
بانکی است که سعی کردیم با انعقاد این تفاهم این موضوع را در پست بانک 
و صنعت بانکی به مفاهمه تبدیل و و رقابت بانکی را تبدیل به رفاقت بانکی 
نماییم.به گزارش روابط عمومی پســت بانک ایران، وی با اشاره به خدمت 
رســانی ۶هزار باجه پست بانک ایران در سطح کشور تصریح کرد: این بانک 
با حدود ۶هزار و ۷۲۷ نقطه تماس از طریق درگاه های الکترونیکی از قبیل 
دستگاه های خودپرداز)ATM(، PinPad و Posها، روزانه با انجام ۲میلیون 

و ۷۰۰هزار تراکنش به روستاییان خدمت رسانی می کند.

یک مقام مسئول مطرح کرد؛
تغییر فرایند صدور چک

یک مقام مســئول در بانک مرکزی اعالم کــرد: در قانون جدید چک، فرایند 
صدور چک و نیز شــرایط دریافت دسته چک تغییر کرده است. آمنه نادعلی 
زاده، ســخنکوی اجرایی قانون جدید چک، گفــت: رنگ این چک ها صورتی 
وبنفش رنگ است و عبارت »کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت 
و انتقال آن در سامانه صیاد است.« بر روی آن درج شده است.وی افزود: برای 
تخصیص دســته چک های جدید به متقاضی آنها، فرد نباید چک برگشــتی، 
احکام قضائی مانند ورشکستگی و بدهی و غیره داشته باشد.به گفته نادعلی، 
شــرایط صدور چک نیز تغییر کرده است. به این معناکه مشتری دسته چکی 
را که از بانک دریافت می کند، برای صدورضمن تکمیل فیزیک چک، اطالعات 
مربوط به »تاریخ سررســید«، »مبلــغ« و »اطالعات هویتی ذینفع« را نیز در 
سامانه صیاد ثبت کند.وی گفت: از طرفی گیرنده چک نیز باید به سامانه صیاد 
مراجعه کرده و ضمن استعالم موارد، اطالعاتی را که در سامانه صیاد ثبت شده 
رابا اطالعات مندرج در برگه چک مقایسه کند و در صورتی که مشکلی نداشت، 
مراتب تأیید خود را اعالم کند.وی افزود: چک های جدید نباید در وجه حامل 
صادر شــوند، و نام گیرنده باید در متن چک درج و کدملی گیرنده در سامانه 
صیاد ثبت شود؛ ضمن اینکه در انتقال چک نیز، گیرنده چک برای انتقال چک 
به نفر دیگر باید به سامانه صیاد مراجعه کند، کدملی گیرنده جدید را درسامانه 
صیاد ثبت کند.وی افزود: گیرنده جدید نیز باید به ســامانه صیاد مراجعه کند 
و از صحت کدملی خود که در سامانه صیاد درج شده، اطمینان حاصل کند و 

آنگاه چک را تأیید و دریافت کند.

 سود سهام عدالت 1 میلیون تومانی 
 400 هزار تومان شد

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: افرادی که سهام عدالت آن ها مبلغ 
۵۰۰ هزار تومان اســت سود سهام عدالت ســال ۹۸ آن ها حدود ۲۰۰ هزار 
تومان اســت و افرادی که ســهام عدالت یک میلیون تومانی دارند سودشان 
۲ برابر است.محمدعلی دهقان دهنوی افزود: درصورتی که سهامداران سهام 
عدالت )هر دو روش مستقیم وغیر مستقیم( اقدام به فروش سهام خود نکرده 
اند سود سهام سال ۹۸ به آن ها پرداخت می شود و افرادی که اقدام به فروش 
سهام خود کرده اند اگر قبل از برگزاری مجمع سالیانه شرکت ها باشد سود به 
آن ها تعلق نمی گیرد.وی افزود: اطالعات سهامداران در اختیار شرکت سپرده 
کذاری مرکزی است و این شرکت مشخص می کند که چه میزان سود به هر 
سهامدار عدالت تعلق می گیرد.رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد:از 
نظر قانونی مهلت تخصیص سود شــرکت های سرمایه پذیر به پایان رسیده 
اســت و باید سود ها را در وجه شرکت سپرده گذاری مرکزی پرداخت کند تا 
شرکت سپرده گذاری به ســهامداران تخصیص دهد.وی افزود: تالش ما این 
است تا پایان امسال این رقم به حساب سهامداران عدالت واریز شود. چنانچه 
ســود چند شرکت نیز تجمیع نشود، بخشی از آن در سال آینده واریز خواهد 
شــد.رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: افرادی که سهام عدالت آن ها 
مبلغ ۵۰۰ هزار تومان است سود سهام عدالت سال ۹۸ آن ها حدود ۲۰۰ هزار 
تومان اســت و افرادی که سهام عدالت یک میلیون تومانی دارند سودشان ۲ 
برابر است.وی درباره طرح حمایت از سهامداران خرد گفت: بر اساس این طرح 
ســهامداران خردی که در تاریخ ۱۲ اسفند دارایی کمتر از ۱۰ میلیون تومان 
داشته باشند، چنانچه پرتفوی خود را تا اردیبشهت سال ۱۴۰۱ تغییری ندهند 
و تا آن زمان بازدهی کمتر از ۲۵درصد از بازار ســهام دریافت کرده باشند، ما 
به التفاوت آن را از صندوق توســعه بازار، اوراق تبعی دریافت می کنند.رئیس 
سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: اوراق تبعی یک نوع بیمه سهم است و این 
اوراق یک نماد است و روی همه بر سهام های افرادی که زیر ۱۰ میلیون سهم 
دارند اعمال می شــود.وی بیان کرد: برای افرادی که سبد سهام ان ها بیش از 
۱۰ میلیون تومان اســت ساز و کار دیگری لحاظ خواهیم کرد تا از روش های 
غیر مستقیم استفاده کنند.رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: این طرح 
برای افرادی است که امسال سهام خریداری کردند و مشمول سهامداران سهام 
عدالت نمی شود.دهقان دهنوی با اشاره به اینکه یکی از جنبه های اعتمادسازی 
در بازار ســرمایه، تقویت نظارت اســت ادامه داد: آرامش و ثبات و سودآوری 
 بازارسرمایه، برای کسانی خواهد بود که در چارچوب  مقررات فعالیت می کنند.

وی گفت: نهاد های مالی حاضر در بازار ســرمایه برای ارائه خدمات با کیفیت 
به اعضاء، از نظر کمی و کیفی خود را گسترش بدهند.رئیس سازمان بورس و 
اوراق بهادار تصریح کرد: بازار سرمایه بازاری مبتنی بر علم است و افراد دارای 
مسئولیت باید در آن اظهار نظر کنند، اما اظهار نظر های غیر مسئوالنه ممکن 
است موجب ضربه به اعتماد مردم و آرامش بازار سرمایه شود.وی با بیان اینکه 
شرایط بازار سرمایه در کشور رو به بهبود است گفت: بازنگری در دستورالعمل 
بازارگردانی آغاز شده است و مسیر را به گونه ای طراحی خواهیم کرد که هم 
شرایط خاص بازار سرمایه کشور در نظر گرفته شود و هم از تجربیات جهانی 

بهره بگیریم.

عضو هیــات علمی دانشــگاه اصفهان 
با برشــمردن برخی اولویت هــا و ارائه 
پیشنهاداتی به بانک مرکزی، گفت: رصد 
حمالت سوداگرانه سازماندهی شده در 
بازار ارز، یکی از مهم ترین اقدامات بانک 

مرکزی باید باشد.
عضو هیات علمی و دانشــیار دانشکده 
اقتصاد دانشــگاه اصفهان با بیان اینکه 
یکــی از اولویــت های بانــک مرکزی 
باید ایجــاد تمهیداتی برای کاهش نرخ 
رشــد حجم پول و تبدیل پول به شبه 
پول باشــد، اظهار کرد: البته این کار با 
هماهنگی و انجام وظیفه سایر دستگاه 
ها و حتی ســایر قوا در کنار قوه مجریه 
امکان پذیر اســت.محمد واعظ برزانی 

تصریــح کرد: یکی دیگــر از اولویت ها 
باید رصد حمالت ســوداگرانه سازمان 
دهی شــده با منشــا اوفک در بازار ارز 
باشد؛ یعنی نســبت به چنین حمالت 
احتماللی بانک مرکزی، پایش و برنامه 
واکنش و ســرکوب داشــته باشد.  وی 
ادامه داد: موضــوع بعدی اجرای بخش 
های همچنان اجرا نشــده نظام جامع 
آمــار مالی شــهروندان باید باشــد به 
طوری کــه در پرتو آن امیدواریم قانون 
مبارزه با پولشــویی نیز بــه طور کامل 

اجرا شــود.  دانشیار دانشــکده اقتصاد 
دانشگاه اصفهان چهارمین اولویت بانک 
مرکزی در کوتاه مدت را اقدامات فوری 
برای اصالح ساختار مالی و ترازنامه ای 
بانک های تجاری دانســت و گفت: به 
این معنی که ســهم دارایی های ثابت 
در ساختار ترازنامه بانک های تجاری و 
همچنین ساختار دارایی های این بانک 
ها به حد معقول و مبتنی بر اقتصاد ایران 
تقلیل یابد. این کار، هم مستلزم نظارت 
مســتقیم بر مدیریت دارایی های بانک 

تجاری و هم مستلزم چنین نظارتی بر 
شرکت های وابسته به بانک های تجاری 
اســت.  به گفته واعظ برزانی، از سوی 
دیگر نظارت بر حســاب اضافه برداشت 
که به طور اجتناب ناپذیری باعث تداوم 
حیات ملی بانک های اساسا زیان ده می 
شود نیز باید ســامان یابد.  او در پایان 
دربــاره اولویت هــای و ماموریت های 
مهم بانک مرکزی تاکید کرد: ششمین 
توصیه که مهم ترین مقوله نیز محسوب 
می شــود، اجــرای روح قانون عملیات 
بانکی بدون ربا است که در اصل، واقعی 
کردن عملیات بانکی اســت و برای این 
کار به ســرعت نیازمند تحول در قانون 

بانکداری هستیم.  

6 پیشنهاد برای بانک مرکزی 
رصد حمالت سوداگرانه در بازار ارز

تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه خطر ارزپاشی در ماههای 
آخر عمر دولت، اقتصاد ایران را تهدید می کند، گفت: این 
اقدام، فنر نرخ ارز را باردیگر فشرده کرده و تولید داخلی 
را در معرض خطر قرار می دهد.علی سعدوندی با اشاره 
به اعالم دولت مبنی بــر افزایش درآمدهای نفتی طی 
ماههای گذشته از یک سو و احتمال شکل گیری بیماری 
هلندی گفت: مهمترین مشــکلی که اقتصاد ایران طی 
۵۰ سال گذشته با آن مواجه بوده، بکارگیری ناصحیح 
منابع حاصل از فروش نفت است؛ چراکه سیاست گذاران 
و دولتمــردان از درآمد نفتی به عنــوان دینامیت برای 
تخریب اقتصاد استفاده کرده اند و روشی که کشورهای 
دنیا در هزینه کرد درآمدهای نفتی خود مورد اســتفاده 
قرار می دهند را پیاده نمی کنند.این کارشــناس مسائل 
اقتصادی افــزود: از این نوع هزینه کرد درآمدهای ارزی 
کشور، در ادبیات اقتصاد به عنوان نفرین منابع یاد شده 
اســت؛ یعنی منابع ارزی که می تواند در داخل کشــور 
منجر به ایجاد ارزش افزوده و رشد بیشتر اقتصادی شود، 
در خدمــت بخش واقعی اقتصاد قرار نمی گیرد و صرف 
واردات بی هدف می شــود.وی تصریح کرد: اینکه درآمد 
ارزی، صرف واردات شود به این معنا است که دولت در 

جایی به کاالهای خارجی که قابلیت تولید دارند، یارانه 
می دهد؛ در حالی که تولیدکننده داخلی قابلیت تولید 
آن کاال را دارد.ســعدوندی اظهار داشت: یک سر دیگر 
آسیب شکل گیری بیماری هلندی، صنعت زدایی است؛ 
بــه این معنا که درگیری اقتصاد ایــران با این بیماری، 
تولیــد ملی را زمینگیر و ناتــوان در رقابت می کند.این 
کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه افزایش درآمدهای 
نفتی نباید منجر به ارزپاشی جهت کاستن از نرخ ارز و 
واردات شــود، گفت: اگر درامد نفتی افزایش یافته باید 
صرف توسعه زیرساختها و تکمیل پروژه های عمرانی و 
تشکیل ســرمایه ثابت شود؛ یعنی همان کاری که نروژ 
بــا درآمدهای نفتی خود انجــام می دهد و آن را صرف 
سرمایه گذاری کرده و از آثار مثبت آن به نفع منافع ملی 
و تولید داخلی بهره برداری می کند.این تحلیلگر مسائل 
اقتصادی خاطرنشان کرد: منافع حاصل از ورود ارزهای 
خارجی به کشور باید در کل اقتصاد ایران پخش شود؛ 
چراکه در غیر این صورت به تولید صدمه خواهد زد؛ اما 
تنها مسیری که سبب حمایت از تولید و رقابتی تر شدن 
کاالهای ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی خواهد شد، 

بکارگیری این منابع در توسعه زیرساختهاست.

دولت از ارزپاشی اجتناب کند
وی اظهار داشــت: توصیه مؤکد به دولــت، اجتناب از 
ارزپاشی اســت؛ چراکه این سیاســت ظرف ۵۰ سال 
گذشــته در اقتصاد ایران همواره آثار مخربی داشــته 
اســت.وی توضیح داد: اگر دولت از محل افزایش درآمد 
نفتی، اقدام به ارزپاشــی کرده و نرخ ارز را پایین بیاورد، 
مجدد شرایطی که پس از برجام از سوی مردم و طبقه 
متوسط جامعه تجربه شد، بروز خواهد کرد؛ به این معنا 
که وضعیت معیشــت مردم بهتر نخواهد شد بلکه تنها 
قشر محدودی از کشور بهبود را تجربه خواهند کرد اما 
در عوض، تولید داخلی در حوزه های مختلف صنعتی که 
طی امسال با واقعی شدن نرخ ارز، جان گرفته و شاهد 
افزایش چشــمگیر آنها بودیم، بار دیگر زمین خواهند 
خورد.ســعدوندی با اشاره به ســخنان رئیس جمهور و 
رئیس دفتر وی مبنی بر کاهــش نرخ ارز تصریح کرد: 
ارزپاشی به منظور کاستن از قیمت ارز، منجر به فشرده 
شدن مجدد نرخ ارز خواهد شد که یک اشتباه سیاسی 
از سوی دولت است؛ برداشت دولت این است که کاهش 
نرخ ارز می تواند شرایط اقتصادی را در آستانه انتخابات 

بهبود ببخشد.

خطر ارزپاشی در ماههای آخر دولت
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گزیده خبر

گراهام با اشاره به ویژگی های رفتاری؛
  آینده حزب جمهوریخواه در 

دست ترامپ است
یک ســناتور ارشد حزب جمهوریخواه هشــدار داد که پیشرفت یا نابودی این 
حزب در دست مردی است که ویژگی های رفتاری متضاد دارد و تا دو ماه پیش 
رئیس جمهور آمریکا بود.، لیندسی گراهام سناتور بانفوذ حزب جمهوریخواه، در 
مصاحبه با وبگاه آکسیوس مدعی شد: به اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق 
آمریکا می تواند این حزب را بزرگتر، قوی تر و فراگیرتر کند؛ باور دارم حال آنکه 
او همزمان از این توانایی که آن را به طور کامل ویران کند نیز برخوردار است.وی 
در این باره افزود: ترامپ می تواند حزب جمهوریخواه را بیش از هرکس دیگری 
که می شناســم؛ به چیزی متفاوت تبدیل کند.گراهام خطاب به محافظه کاران 
گفت: می خواهیم ادامه دهنده سیاست هایی باشیم که آمریکا را قوی تر می کند 
و به گمانم بهترین راه این است که حزب جمهوریخواه این کار را با ترامپ انجام 
دهد و نه بدون ترامپ. او همزمان، نیمه تاریک و نیمه جادویی است.این در حالی 
است که پیشتر »میت رامنی« یکی دیگر از سناتورهای ارشد حزب جمهوریخواه 
که از مخالفین ترامپ است؛ گفته بود چنانچه ترامپ بخواهد، هیچ جمهوریخواه 
دیگری نمی تواند عنوان نامزدی حزب در انتخابات ریاســت جمهوری ۲۰۲۴ را 
تصاحب کند.ترامپ این گمانه زنی را که تمایل به ایجاد حزب جدیدی دارد؛ رد 
کرده است اما جمهوریخواهان انگشت شماری را هم که در جلسه استیضاح از او 

حمایت نکردند؛ تهدید به نابودی کرد.

 واکنش معاون رئیس جمهور افغانستان 
به نامه »بلینکن«

معاون رئیس جمهور افغانستان در واکنش به نامه وزیر خارجه آمریکا به اشرف 
غنی اعالم کرد که این موضوع تغییری در موضع کابل ایجاد نمی کند.به گزارش 
شــبکه طلوع، »امراهلل صالح« معاون اول رئیس جمهور افغانستان در واکنش به 
نامه وزیر خارجه آمریکا به »اشرف غنی« گفت: ما از این نامه نه نگران هستیم 
و نه اینکه تغییری در موضع ما ایجاد شــده است.معاون نخست رییس جمهور 
هشــدار داد که معامله بر سرقانون اساســی و حق رأی مردم افغانستان هرگز 
پذیرفتنی نخواهد بود.وی با اشــاره به نامــۀ انتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا 
به رییس جمهورغنی هشــدار داد که هرگاه در رابطــه دوجانبه احترام متقابل 
وجود نداشته باشد، تمکین به خواست های نا مشروع برای حذف حق رأی مردم 
ناممکن اســت.او خطاب به امریکا، می گوید که افغانســتان به داشتن رابطه با 
ایاالت متحده ارزش قایل است، اما به گفتۀ او زیر هیچ شرایطی کسی حق ندارد 
مردم افغانستان را ازحق رأی محروم کند.»آنتونی بلینکن« وزیر خارجه آمریکا 
در نامه ای به رئیس جمهور افغانســتان با هشدار در مورد احتمال قدرت گرفتن 
دوباره طالبان در صورت خروج نیروهای آمریکایی، راه هایی را برای تسریع روند 
صلح در افغانستان و دستیابی به آتش بس پایدار پیشنهاد کرده است.بلینکن در 
این نامه به تشریح اســتراتژی دولت جو بایدن، رئیس جمهوری ایاالت متحده 
پرداخته و پیشنهاد برگزاری نشستی با همکاری سازمان ملل متحد و با حضور 
وزیران خارجه و نمایندگانی از کشــورهای روسیه، ایران، چین، هند، پاکستان 
و آمریکا را مطرح کرده اســت تــا »رویکردی واحد بــرای حمایت از صلح در 
افغانســتان« را به بحث و گفتگو بگذارند.این نامــه می افزاید که دولت بایدن از 
زلمای خلیل زاد، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان خواسته است تا »نسخه 
مکتوب پیشنهادات« را که با هدف تسریع روند صلح و آتش بس تنظیم شده با 

اشرف غنی و رهبران طالبان به اشتراک بگذارد.

طبق یک توافق جدید؛
کره جنوبی با افزایش هزینه حضور نیروهای 

آمریکا موافقت کرد
مقامات واشــنگتن و سئول بر سر تقسیم هزینه های حضور نیروهای آمریکا در 
خاک کره جنوبی به یک توافق رسیدند.به گزارش اسپوتنیک، دفتر امور نظامی- 
سیاسی وزارت خارجه ایاالت متحده روز یکشنبه اعالم کرد که مقامات واشنگتن 
و سئول بر ســر ترتیبات مالی جدید جهت تقسیم هزینه های مرتبط با حضور 
نیروهای نظامی ایاالت متحده در خاک کره جنوبی به یک توافق جدید دســت 
یافتند.طبق اعالم این دفتر، توافقنامه مزبور شامل »یک افزایش مورد توافق« در 
هزینه های محوله بر دولت کره جنوبی اســت.این توافق در صورت نهایی شدن 
معاهده ائتالف ایاالت متحده- کره جنوبی را به مثابه »سنگ بنای صلح، امنیت، 
رونق و شــکوفایی برای شمال شرق آســیا« مورد تأیید مجدد قرار داد.وزارت 
خارجه ایاالت متحده آمریکا با صدور یک بیانیه ادعا کرد: »ائتالفهای آمریکا منبع 
چشمگیر قدرت ماست. این تحول نشــاندهنده پایبندی دولت بایدن- هریس 
به تجدید نیرو و نوین ســازی ائتالفهای دموکراتیک ما در سرتاسر جهان برای 
پیشــبرد امنیت و شکوفایی مشترک ماست«.الزم به ذکر است، در حال حاضر، 
حدود ۲۸ هزار نیروی نظامی آمریکا در خاک کره جنوبی مستقر هستند. پیش 
از ایــن گفتگوها پیرامون هزینه حضور نیروهای آمریکا در خاک کره جنوبی در 
دوران ریاست جمهوری »دونالد ترامپ« به دلیل درخواست دولت وقت آمریکا 
از سئول برای پرداخت پنج برابر هزینه سابق متوقف شد. اما اکنون توافق جدید 
یک »افزایش متعادل« را در سهمیه پرداختی سئول امکانپذیر می سازد.گفتنی 
است، این توافق میان سئول و واشنگتن در پی امضای توافقنامه تقسیم هزینه ها 
میان ایاالت متحده و ژاپن در ماه میالدی گذشته حاصل شد. این تدابیر بخشی 

از تالش دولت بایدن برای تقویت روابط با متحدان کلیدی در منطقه است.

مذاکره کننده ارشد بریتانیا:
اتحادیه اروپا از خصومت و کارشکنی در 

قبال انگلیس دست بردارد
مذاکره کننده ارشــد بریتانیا با بروکسل گفت که اتحادیه اروپا باید دست از 
خصومت بردارد و مناسبات دوستانه اش با انگلیس به عنوان همتای مقتدر 
خود را بهبود بخشد. »دیوید فراست« مذاکره کننده ارشد انگلیس با اتحادیه 
اروپا، در یادداشــتی در روزنامه دیلی تلگراف عنوان داشت که اتحادیه اروپا 
باید دست از خصومت بردارد و مناســبات دوستانه اش با بریتانیا به عنوان 
همتای مقتدر خود را بهبود بخشد.فراســت در این یادداشــت بار دیگر از 
تصمیم یک جانبه انگلیس در زمینه کنترل تجارت مواد غذایی بین انگلستان 
و ایرلند شــمالی حمایت کــرد و وعده داد که تمام قد پــای دفاع از منافع 
کشورش بایستد.پارلمان اروپا روز ۱۴ اسفند در اعتراض به اقدام اخیر دولت 
انگلیس، از تعیین تاریخ رای گیری برای تصویب معامله تجاری اتحادیه اروپا 
و بریتانیا خودداری کرد.مقامات اروپایی، لندن را به نقض شــرایط و ضوابط 
توافــق برگزیت متهم کرده و گفته اند از طریق »اقدامات قانونی« به بریتانیا 
پاسخ خواهند داد.فراست در یادداشت اخیرش تاکید کرده است که اتحادیه 
اروپا باید از تهدید به کارشــکنی و اخالل در توافق دست بردارد تا دو طرف 

بتوانند همچنان در مسیر حل اختالف نظرها گام بردارند.

خطیب زاده:

 هیچ تماس مستقیم با آمریکا نداشته و نداریم
ســخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکــه طرح گام به 
گامــی را در خصوص برجام دریافــت نکرده ایم، گفت: هیچ 
تماس مســتقیم یا غیرمستقیمی با آمریکا درباره موضوعات 
برجامی یا غیر برجامی نداشته و نداریم.»سعید خطیب زاده« 
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران دیروز 
)دوشــنبه(  در نشســت هفتگی با خبرنگاران ضمن تشریح 
آخرین تحــوالت در حوزه سیاســت خارجی به ســؤاالت 

خبرنگاران پاسخ داد.

 گفت وگوی تلفنی ظریف و همتای فرانسوی
وی به تماس  تلفنی وزرای خارجه فرانسه و ایران در خصوص 
مســائل دوجانبه و برجام پیش از گفت وگوی تلفنی روحانی 
و ماکرون و همچنین تماس تلفنی دبیرکل ســازمان ملل با 
ظریف و وزیر خارجه ظریف و همتای ارمنستانی اشاره کرد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی به سفر وزیر خارجه ایرلند نیز 
اشــاره و اضافه کرد: در خصوص موضوعات دوجانبه و نقش 
تســهیل گری ایرلند در قطعنامه ۲۲۳۱ و بازگشایی سفارت 

ایرلند توافقات و گفت وگوهای خوبی داشتیم. 

 هیچ تماس مستقیم یا غیرمستقیمی با آمریکا درباره 
موضوعات برجامی و غیر برجامی نداشته و نداریم

خطیب زاده در پاسخ به سؤالی در خصوص نامه وزیر خارجه 
آمریکا به رئیس جمهور افغانســتان و پیشــنهاد تشــکیل 
سازوکاری با حضور ایران، آمریکا و چند کشور دیگر و اینکه 
آیا قبل از انتشار این نامه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم 
ایران در جریان این پیشــنهاد قــرار گرفته بود و همچنین 
امــکان موافقت ایران با این مذاکرات و ادعای مطرح شــده 
مبنی بر اینکه ایران همکاری با افغانستان را تبدیل به برگ 
امتیــازی برای مذاکرات برجامی بــا آمریکا کند نیز تصریح 
کرد: ما هیچ تماس مستقیم یا غیرمستقیمی با آمریکا درباره 
موضوعــات برجامی یــا غیر برجامی نداشــته و نداریم.وی 
خاطرنشــان کرد: در خصوص پیشنهاد برگزاری نشستی در 
سازمان ملل و در چارچوب این سازمان، هنوز دعوتنامه ای  از 
سازمان ملل در خصوص افغانستان دریافت نکرده ایم و بعد از 
اینکه دریافت کنیم بررسی خواهیم کرد.وی بیان کرد:  نگاه 
ما به دوســتان دوستی است و هیچ وقت نگاه ابزاری به هیچ 
یک از دوســتان خود در منطقه نداشتیم. افغانستان برای ما 
به خودی خود حوزه بســیار مهمی است و افغانستان برگ 

مذاکراتی ما با هیچکس نیست.

 گفت وگوهای بسیار نزدیکی با طرف های باقیمانده در 
برجام داریم، ولی با آمریکا نه

سخنگوی دســتگاه دیپلماسی در پاسخ به ســؤالی درباره 
ادعای رویترز مبنی بر اینکه ایران در حال آماده شدن برای 
مذاکره با آمریکاســت و منظور ظریف در توئیت خود درباره 
اعالم طرح ایران خاطرنشان کرد:  آنچه در این حوزه در مورد 
برجام در جریان است، بســیار حساس است. گفت وگوهای 
بسیار نزدیکی با طرف های باقیمانده در برجام داریم، ولی با 
آمریکا گفت وگو و مذاکره ای نداشتیم.خطیب زاده ادامه داد: 
در داخل ایران برخی نکات در حال بررســی و تکمیل است. 
توئیت ظریف در همین مسیر بود. رسانه ها اجازه دهند این 
موضوع حساس در بستر خود جلو برود و زمانی به نتیجه ای 

رسید به رسانه ها اطالع رسانی خواهد شد.

  پیشــرفت های حاصله در پرداخت بدهی عراق به 
ایران

وی درباره پول های بلوکه شــده ایــران در عراق بیان کرد: 
 عراق سعی کرده دیون خود را بپردازد. برخی موانع تحریمی 
بوده اســت که این موانع تحریمــی، تحریم های یکجانبه و 
فراسرزمینی ایاالت متحده بوده است.خطیب زاده خاطرنشان 
کرد: از چند ماه قبل مسیر تأدیه این دیون بین بانک مرکزی 
و طرف های عراقی گفت وگو و بحث شــده و برخی به نتیجه 
رســیده و در مسیرها و کانال خود جلو می رود. اجازه دهید 
جزییات را بانک مرکزی بدهد، ولی پیشــرفت های خوبی در 
این حوزه حاصل شده است.ســخنگوی دستگاه دیپلماسی 
درباره گفت وگوی تلفنی حسن روحانی رئیس جمهور ایران 
و نخست وزیر عراق و بحث خروج نیروهای آمریکایی از عراق 
بیان کرد: مباحث مختلفی در این گفت وگو مطرح شده است 
و یکــی از موارد ضرورت خروج نیروهــای خارجی از عراق 
براساس قانون پارلمان عراق است و اختصاصی به یک گروه 
خارجی ندارد و تمام گروه های خارجی مستقر در عراق باید 
خارج شــوند.وی یادآور شــد: قانون عراق را خود رهبران و 
مســئوالن عراق بهتر می توانند اجرا کننــد. ما نظرات خود 

را گفته ایم.

ایران طرح گام به گامی را دریافت نکرده
به گــزارش فارس، وی درباره اینکه آیــا ایران طرح گام در 
مقابل گام را برای شروع مذاکره با آمریکا قبول خواهد کرد؟ 
تصریح کرد: پیش از این پاسخ دادم و اجازه دهید در مسیر 
بســتر خود برود. ایران نه هیچ وقت طــرح گام به گامی را 
دریافت کرده و نه چنین طرحی مبتنی بر خط مشی اعالمی 
ایران بوده اســت. مســیر خود را طــی می کند.خطیب زاده 
بیــان کردک بین ایــران و آمریکا گفت وگوی مســتقیم یا 
غیرمستقیمی نیست، چون برجام مسیر را روشن کرده است.

عربســتان هر چه زودتر به این جنگ خانمانسوز و 
نابرابر خاتمه دهد

ســخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاســخ به پرسشی درباره 
حمــالت انصاراهلل یمن بــه آرامکو از عربســتان را دفاع از 
خود می دانید یا باعث بحران بیشــتر در یمن خواهد شــد؟ 
هم گفت: ما نگران بحران تراژیک در داخل یمن هســتیم، 

چندیــن میلیون یمنی امروز در نیــاز مطلق به مواد، غذا و 
آب آشــامیدنی سالم هســتند.وی ادامه داد: وضعیت شرم 
 آوری است برای مدعیان حقوق بشر در خصوص اتفاقاتی که 
در داخل یمن رخ می دهد.در ۶ ســال گذشته ایران همواره 
گفته آتش بس به همراه دسترســی های انساندوستانه و لغو 
و برداشته شدن این محاصره صورت بگیرد.سخنگوی وزارت 
خارجــه بیان کرد: عربســتان هر چه زودتــر به این جنگ 
خانمانســوز و نابرابــر خاتمه دهد، برای خــودش و منطقه 
روزهای بهتری را رقم خواهد زد.این دیپلمات ارشــد ایرانی 
با بیــان اینکه مردم یمن حق دفاع مشــروع خود را دارند، 
یادآور شــد: مسیری برای حل و فصل بحران یمن جز مسیر 
گفت وگوها و راه حل سیاسی نیست و دولت نجات ملی یمن 

بارها این را تایید کرده است.

موضوع سیاست خارجی موضوع امنیت ملی است
وی درباره اظهارنظرات از سوی افراد مختلف درباره سیاست 
خارجی بیان کرد: همه باید اجازه دهند سیاســت خارجی 
در مســیر حرفه ای خودش حرکت کند. سیاست خارجی را 
نه موضوع بده بســتان های احزاب و جریان های سیاســی و 
نه موضوع مجادالت خیابانی و کف خیابان است.ســخنگوی 
دستگاه دیپلماسی اظهار داشــت: موضوع سیاست خارجی 
موضوع امنیت ملی اســت و مجرای آن هم در قانون روشن 
اســت. همه وزارت خارجه را به عنــوان تنها صدای تبیین 
مواضع جمهوری اسالمی ایران در سیاست خارجی می دانند.

خطیب زاده خاطرنشان کرد: جامعه ایران پویا و متنوع است، 
ولی در موضوعات حساس برخی افراد باید به مواضع خود با 
دقت بیشــتری نگاه کنند. همه آنهایی که روندهای تصمیم 
گیری، تصمیم ســازی و اعالم تصمیم در حوزه سیاســت 
خارجــی را می دانند، می دانند به کجا نگاه کنند و کجا بیان 

کننده مواضع حاکمیت در موضوعات حساس است.  

 سفر پاپ به عراق
وی در پاســخ به سؤالی ســفر پاپ به عراق را بسیار خوب 
و مهم برشــمرد و گفت: نفس این ســفر حائز اهمیت است 
که عراق با رشــادت های مردم عــراق و درایت مرجعیت و 
خون های پاکی کــه در مقابل افراطی گــری و توطئه های 
خارجی ریخته شده امروز به فضای امنی رسیده است که در 
آن فضای امن می توان ســفری به این خوبی و سازندگی را 
داشت. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ادامه داد: قطعا پیام این 
ســفر و سفرهایی از این دست عراق امن، آرام و بازگشته به 
صحنه آرامش است. دیدار انجام شده با مرجعیت عالی عراق 
آیت اهلل سیستانی هم در نوع خود نشانگر گفت وگوهای بین 
ادیان و تقریب ادیان است و پیامی ندارد جز پیام گفت وگو، 
صلح، دوســتی و همکاری های تمدنی برخالف آنهایی که به 
دنبال خشونت و خونریزی هستند.سخنگوی وزارت خارجه 
خاطرنشــان کرد: پیام هایی که در این دیدار مرجعیت عالی 
عراق اشاره کردند پیام های بسیار حائز اهمیتی است و توجه 
بــه عدالت و نقش ایمــان در حل و فصــل معضالت امروز 
جهانی، توجه به روش هــای عادالنه در مقابل ملل از جمله 
رفــع  تحریم ها و نکات دیگری کــه در این گفت وگو مطرح 
شد از جمله درخواست از رهبران عالی مذهبی جهان برای 
کمک به جهانی بهتر و حقوق حقه مردم فلســطین، همه از 
پیام هایی بود که از سوی مرجعیت عالی صادر شد و پیام های 

بسیار قابل توجهی بود.

 ریشــه آنچه امروز در یمن اتفاق می افتد، تجاوز ۶ 
ساله و ظلم آشکاری است که به چندین میلیون یمنی 

می رود
 وی دربــاره حمالت دیروز به تاسیســات نفتی عربســتان 
و واکنــش ایران بیــان کرد: ریشــه آنچه امــروز در یمن 
اتفاق می افتد، تجاوز ۶ ســاله و ظلم آشــکاری است که به 
چندین میلیون یمنی می رود. آنچه در یمن امروز شــاهدیم 
بمباران های کوری است که در بخش های مختلف یمن اتفاق 
می افتد. برخی پیوستگی هایی است و اینکه چگونه از القاعده 
برای سرکوب مردم استفاده می شود. خطیب زاده گفت: باید 
به ریشه ها توجه کرد. هر چه زودتر عربستان سعودی جنگ 
را خاتمــه و محاصره را پایان دهــد، قطعا به ابتکارات آقای 
گریفیتس در سازمان ملل و آمادگی های کشورهای مختلف 
برای حل و فصل موضوع  در مســیر دیپلماتیک و سیاسی 
کمک خواهد کرد.وی درباره تشــکیل جلسه ای در شورای 

عالی امنیت ملی قبل از نشســت شــورای حکام و جزییات 
این جلسه که سؤال یکی از خبرنگاران بود نیز گفت: جلسه 
شــورای عالی امنیت ملی کامال مشخص است اوال رسانه ای 
نیست و به صورت منظم برگزار می شود و دستورکارهای آن 
هر چه نیاز به اطالع رسانی باشد، اطالع رسانی خواهد شد.

 موضــوع ایران و آمریکا موضوع پالس و ســیگنال 
نیست

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به پرسش خبرنگاری 
درباره سفر وزیر خارجه ایرلند به تهران و توافقات حاصله و 
اخبار مطرح شده مبنی بر اینکه پالس مثبتی از سوی ایران 
دریافت شــده اســت، گفت: موضوع ایران و آمریکا موضوع 
پالس و ســیگنال نیست. موضوع اجرای موثر مفاد قطعنامه 
۲۲۳۱ از ســوی آمریکا و رفع تحریم هــا به صورت کامل و 
جامع اســت و اینها نیاز به ارســال پالس و سیگنال ندارد . 

اینها گمانه زنی هایی است که دقیق نیست.

 منتظر اقدام عملی از سوی دولت کره هستیم
خطیب زاده در پاســخ به ســؤال خبرنگاری درباره اظهارات 
مطرح شــده مبنی بر آزادی ۳ میلیــارد دالر از منابع مالی 
ایران در کره جنوبی، عراق و عمان گفت: در خصوص منابع 
ایــران در کره  جنوبی هنوز اقدام عملی ندیدیم و صحبت ها 
به اندازه کافی شــده و منتظر اقدام عملی از ســوی دولت 

کره هستیم.

جرمی هانت بهتر می داند که اگر سنگ اندازی هایش 
نبود آنچه امروز اتفاق افتاد، چند سال پیش رخ می داد

سخنگوی دســتگاه دیپلماسی در پاســخ به سؤال دیگری 
درباره اظهارات »جرمی هانت« وزیر خارجه پیشین انگلیس 
در مورد نازنین زاغری و توصیه آن به ظریف برای بازگشــت 
وی به انگلیس خاطرنشــان کرد: اظهــارات ریاکارانه  امروز 
جرمی هانت، اقدامات مخرب و سنگ اندازی های چند سال 
قبل او را نمی پوشــاند. خودش بهتر از هر کسی می داند که 
اگر آن ســنگ اندازی ها و اقدامــات مخرب نبود آنچه امروز 
اتفاق افتاد، چند سال پیش اتفاق می افتاد.خطیب زاده با بیان 
اینکه در دولت انگلیس هم نقش مخرب ایشان را می دانند، 
اظهار داشت: دولت انگلیس باید حواسش باشد پروند ه هایی 
کــه در خصوص ایرانی هایی که بــه ناحق در انگلیس بدون 
حکم دادگاه دستگیر و در بدترین وضعیت نگهداری شدند و 
هم بر خالف شئون دیپلماتیک، حقوق بشر و حقوق موضوعه 
آنها بود و دادگاه تمامی آن افراد را بعدا تبرئه کرد، همچنان 
در جمهوری اسالمی ایران مفتوح است.وی افزود: جمهوری 
اسالمی ایران در یک پروسه کامال شفاف قضایی این مسیرها 

را پیگیری کرده است.

 وزیر خارجه آمریکا و دولــت ایاالت متحده آمریکا 
چند سال است که در اتوبان برعکس رانندگی کردند

خطیب زاده در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات وزیر خارجه 
آمریــکا مبنی بر اینکــه ایران در جهت اشــتباهی حرکت 
می کند و باعث می شود برنامه هسته ای آن خطرناک تر شود، 
خاطرنشــان کرد: وزیر خارجه آمریکا و دولت ایاالت متحده 
آمریکا چند سال است که در اتوبان برعکس رانندگی کردند 
و هر کســی از مقابل آمده فکر کردند آنها در مسیر اشتباه 
حرکت می  کنند. وی افزود: هر چه زودتر متوجه شــوند که 
سمت اتوبان به کدام طرف است برای جامعه جهانی و چند 
جانبه گرایی بهتر اســت.این دیپلمات ارشد ایرانی بیان کرد: 
مســیری که آمریکا باید تصحیح کند، مسیر کامال روشنی 
اســت. اجرای کامــل تعهداتش و توقف ایــن جنایت علیه 
مردم ایران اســت. چند روز قبل شــاهد بودید یک دختر ۶ 
ساله هدف این جنایت آمریکا قرار گرفته و اجازه نمی دهند 
دارو برای آن وارد شــود.خطیب زاده  بــا ذکر این نکته که 
آمریــکا باید بداند که مردم ایران هیــچ وقت جنایات امروز 
آمریکا را فراموش نمی کند، اضافه کرد: دولت بایدن تا امروز 
همان مســیر دولت ترامپ را رفته است. اگر قرار بود با این 
بندبازی ها، مالقاتی اتفــاق بیفتد حتما با بند بازی های بهتر 
آقای ترامپ این مالقات اتفاق می افتاد.مسیر خود را تصحیح 
کنند و اجرای موثر تعهداتشــان را انجــام دهند و آن وقت 

می توانند به عنوان یکی از اعضای برجام صحبت کنند. 

 اروپا مشق خود را انجام نداده

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص عملکرد اروپا در برجام و 
اینکه آیا وزیر خارجه ایرلند وعده ای را برای اجرای تعهدات 
اروپا داده اســت، خاطرنشــان کرد: اروپا مشق خود را انجام 
نــداده و بعد از خروج آمریکا از برجــام ۱۱ تعهد قطعی به 
ایران داد و هیچکدام را انجام نداد.خطیب زاده یادآور شــد: 
آنچه اتحادیــه اروپا امروز انجام می دهــد برای ایفای نقش 
هماهنگ کننده خودش، ســعی می کنیم با نیت خوب و با 
خوبی ببینیم. ولی اروپا در کنار آمریکا به بسیاری از تعهدات 
خودش در حوزه رفع تحریمی عمل نکرده است. این پیام ما 
روشــن بوده است و از سه کشور اروپایی عضو برجام همواره 
خواســتیم به تعهدات خود عمل کنند. نامه های ظریف در 
ادوار مختلف در این خصوص رفته است.ســخنگوی وزارت 
خارجه بیان کرد: ما منتظر اجرای برجام توســط اروپایی ها 

نیز هستیم.

 دیپلماسی مســیر بهتر و کم هزینه تر و درست تری 
است

وی گفت:  پیام جمهوری اسالمی ایران یک پیام روشن بوده 
است. دیپلماسی مسیر بهتر و کم هزینه تر و درست تری است 
و هر چه زودتر طرف های ناقض برجام به تعهداتشــان عمل 
کرده و به دیپلماســی برگردند، پاســخ بهتری از جمهوری 
اســالمی خواهند گرفت و تمامی اقدامات کاهشی و جبرانی 

ایران نیز برگشت پذیر هستند.

  آنچه ایران با همکاری آژانس انجام داد، گشودن یک 
پنجره دیپلماسی بود

سخنگوی دستگاه دیپلماســی در پاسخ به پرسش دیگری 
دربــاره اظهارات یک مقام دیپلماتیک فرانســه بعد از عقب 
نشینی سه کشــور اروپایی از صدور قطعنامه علیه ایران در 
شــورای حکام مبنــی بر اینکه این عقب نشــینی به خاطر 
دریافت نشــانه های امیدوارکننده از سوی ایران بوده است، 
بیان کرد: موضوع برجام موضوع پیام نیســت. آنچه ایران با 
همکاری آژانس انجام داد، گشودن یک پنجره دیپلماسی بود.

این دیپلمات ارشــد ایرانی بیان کرد: دیپلماسی هم مساعی 
جمعی بــرای حل و فصل منافع همــه طرفین و بر مبنای 
حقوق و قوانین بین المللی.خطیب زاده اضافه کرد: امیدوارم 
این مسیر را همه طرف ها قدر بدانند چون مسیرهای دیگر را 

امتحان کرده و شکست آن را شاهد بودند.

 تحریم های دولــت قبلی حتی بــر روی کاغذ هم 
برداشته نشد

وی در پاســخ به سؤالی درباره مذاکره ایران قبل از بازگشت 
آمریکا بــه برجام اظهار داشــت: آمریکایی ها قــدم اول را 
برنداشتند و تحریم های فراســرزمینی و یکجانبه که دولت 
قبلی اعمال کرد حتی بر روی کاغذ هم برداشته نشده است.

خطیب زاده ادامه داد: ما ســه مرحله را گفتیم تعهد قطعی، 
اجرای موثر و بعد بازگشــت به برجام. مسیر هماهنگی هم 
کامال روشن است. اوال برجام تمامی جزییات را نوشته است 
و در آنجا اتحادیــه اروپا به عنوان هماهنــگ کننده کامل 
روشن و مشخص است. بیش از آن باید شک کرد در بندبازی 
  ایی که دیده و شنیده می شود.وی گفت: دو ماه است دولت 
فعلی آمریکا همان مسیر را طی می کند. فشار حداکثری به 
شکست حداکثری تبدیل شــده است و دولت فعلی آمریکا 
بایــد از اتوبانی که بر عکس رانندگی می کند برگردد و مثل 

همه در مسیر درست حرکت کند.

  فرافکنی مشکل عربستان سعودی را حل نمی کند
سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره اتهام عربستان به ایران 
در خصوص حملــه پهپادی یمن به این کشــور نیز گفت: 
ریشــه بحرانی که در یمن امروز شــاهدیم، جنگ اســت. 
جنگی که ولی عهد عربســتان فکر می کرد ســه هفته ای با 
کشــتن مردم یمن می تواند به پایان برســاند. ۶ سال است 
که مردم یمن با دســت خالی در مقابــل بمب های اروپایی 
و آمریکایــی و پیچیده ترین و پیشــرفته ترین ســالح های 
عربســتان و بمباران های مختلف کــه تا به حال چندین بار 
بخش هایی از یمن با بمب های خوشه ای فرش شدند، خالی 
دفاع کنند. وی گفت:  فرافکنی مشــکل عربستان سعودی را 
حل نمی کند. مشکل عربستان سعودی با توقف جنگ علیه 
فقیرترین همسایه خود اتفاق می افتد.خطیب زاده بیان کرد: 
ایــران از روز اول طرح چهار مــاده ای داد و به دنبال حل و 
فصل سیاسی بود و همین امروز هم جمهوری اسالمی ایران 
آمادگی دارد بیشــترین کمک موثر را بکند، اگر عربستان از 
این توهم جنگ برای حل و فصل موضوع یمن بیرون بیاید.

گروهک ورشکسته منافقین
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤالی درباره برگزاری 
دادگاهی برای بررســی دادخواست ۴۲ عضو سابق گروهک 
تروریســتی منافقین نیز گفت: گروهک ورشکســته ادامه 
حیاتش را فقط با وطن فروشــی و خیانت به منافع تک تک 
مردم ایران انجام داده اســت. آنچه در دادگاه شاهد بودید، 
چهره عریان این گروهک در ســال های مختلف بود. شــاید 
جوانان امروز فراموش کرده باشند که این گروهک در داخل 
ایــران چه جنایت هایی را انجام داد و چگونه به دامان صدام 
حســین دشــمن ایران پناه برد و چگونه به عنوان بخشــی 
ارتش صدام حســین جوانان این ملــت را به خاک و خون 
کشــید و چگونه در دامن دشــمنان این ملت بعدا پناه برد.

وی افزود: فکر نمی کنم ارزشی بیشتری در پرداختن به این 
گروهک ورشکســته باشــد. ولی آنچه در دادگاه اتفاق افتاد 
یک موضوع کامال روشــنی اســت و براساس حکم دادگاه و 
مستندات وزارت خارجه بهتر می تواند پیگیری های حقوقی 

و بین المللی خود را در فضای بین المللی ادامه دهد.
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مطالعات یک سیســتم خنک کننده را نشان می دهد که هدف آن 
کمــک به جوامع فقیر، کاهش هزینه های گرمایش و ســرمایش و 
همچنین انتشار گاز دی اکسید کربن است.به گزارش سای تک دیلی، 
اخیــرا محققان در حال تالش بــرای یافتن راه  حلی برای شــارژ 
کردن یک سیســتم خنک کننده ی غیرفعال به نام خنک کننده ی 
تابشی یا آسمانی هســتند. آن ها می خواهند از نانوموادی که از نور 
خورشــید جلوگیری می کند و گرما را از  پشت بام خانه ها بازتاب و 
دور می کند استفاه کنند. اگرچه پیشرفت هایی حاصل شده اما این 
فناوری ســازگار با محیط زیســت یک فناوری معمولی نیست زیرا  
محققان باید تالش کنند تا بتوانند قابلیت سرمایشــی این نانومواد 

را به حداکثر برسانند.

چندقلوزایی که در انسان ها غیرمعمول است در پستاندارن موضوعی 
معمولی است اما آیا حیوانات دوقلوهای همسان نیز دارند؟به گزارش 
الیوساینس، بر طبق آمار مرکز کنترل و پیشگیری بیماری از هر ۳۰ 
زوج یک زوج فرزند دوقلو دارند و نزدیک به یک در ۱۰ هزار زوج سه 
قلو یا بیشــتر خواهند داشت و بر طبق مقاله ای که در سال ۲۰۱۱ 
در مجله ی  Theriogenology منتشر شد، سگ ها در هر زایمان پنج 
توله به دنیا می آورند.یک حیوان ماده هنگامی چندقلوزایی می کند 
که چندین تخمک آزاد کرده باشد. این تخمک ها باور شده و جنین 
را تشکیل می دهند. هنگامی که دو تخمک آزاد شود دوقلوهای غیر 
همسان به وجود می آیند و نیمی از دی ان ای »DNA« این دوقلوها 

مشترک است.

مغز تکامل یافته ی انسان ها که نیازمند انرژی است باعث می شود ما 
بیشتر از سایر موجودات کالری مصرف کنیم. اما به نظر می رسد این 
موضوع در مورد نوشیدن آب صادق نباشد.به گزارش ساینس آلرت، 
مطالعات جدید نشان داد که بدن ما به طرز شگفت آوری در مقایسه 
با نخستی سانان میزان مایعات کمتری در روز مصرف و دفع می کند.

محققان دریافتند به طور متوســط انســان ها روزانه سه لیتر یا ۱۲ 
لیوان آب مصرف و دفع می کنند در حالی که شــامپانزه ها، بونوبوها 
و گوریل هــا تقریبا دو برابر این میزان مصــرف می کنند.این نتایج 
غیرمنتظره بود زیرا انسان ها ۱۰ برابر بیشتر از شامپانزه ها غدد ترشح 
کننده عرق دارند و از تمامی میمون سانان فعال ترند بنابراین انتظار 

می رود آب بیشتری از دست بدهند نه کمتر.

تولید گرمایش و سرمایش 
بوسیله یک سیستم 

آیا حیوانات هم دوقلوهای 
»همسان« به دنیا آورند؟

بدن انسان در مصرف آب 
صرفه جویی می کند

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

آماده سازی چای برای جلسه کنگره ملی خلق چین در شهر پکن

مدیر طراحی ب ام و:
 طراحی خوب فقط به زشتی و زیبایی خالصه نمی شود!

در حوزه طراحی خودرو معتقدیم که هیچ طراح دیگری به اندازه طراح نسل جدید ب ام و سری ۴ جنجالی عمل نکرده است. نام این طراح 
دوماگوج دوکک است که هدایت بخش طراحی این برند باواریایی را بر عهده دارد. کاری که او کرده تا مدت ها در ذهن طرفداران باقی خواهد 
ماند و همین حاال نیز بحث ها درباره طراحی محصوالت اخیر ب ام و داغ است. دوکک اخیراً درباره ریزه کاری های حوزه طراحی خودرو صحبت 
کرده است.مانند پدری که از فرزند خود تعریف می کند دوکک در مصاحبه خود از سری ۴ دفاع کرده است. او گفته که طراحی این خودرو 
به اندازه ای که اصحاب رسانه می گویند رادیکال نیست و سری ۴ خودرویی بسیار ظریف با تناسباتی بسیار خوب است.او می افزاید مردم نباید 
فقط به جلوپنجره این خودرو نگاه کنند بلکه باید کلیت سری ۴ را در نظر بگیرند؛ اما چیزی که به نظر می رسد دوکک درباره سری ۴ فراموش 
کرده به اشتباه طراحان در جلوپنجره بزرگ آن مربوط نمی شود. همان گونه که یکی از طراحان اسبق ب ام و در ماه های پیش گفته، زاویه خط 
کمر افزایش یافته این خودرو و حذف ویژگی طراحی مشهور ب ام و یعنی Hofmeister kink بر میزان انتقادات از طراحی این خودرو افزوده اند.اما 
بازگردیم به مصاحبه دوکک که می گوید طراحی خوب یک خودرو فقط به زشتی و زیبایی آن خالصه نمی شود زیرا زشتی و زیبایی مباحثی 
شخصی هستند. او همچنین با تکرار سخنان قبلی خود گفته که راضی کردن همه افراد در بحث طراحی ممکن نیست. دوکک در ادامه نتیجه 

گرفته که هدف ب ام و این است که مردم حس نزدیکی و عاطفی با خودروی خود داشته باشند.

سنگ بزرگ پیش پای استقالل و قاسمی نژاد
باشــگاه شهرخودرو برای صدور رضایت نامه امین قاســمی نژاد به این بازیکن اعالم کرده هر تیمی برای جذب این بازیکن اقدام 
کند، باید مبلغ ۴ میلیارد پرداخت کند. در حالی که زمزمه ها مبنی بر پیوســتن امین قاســمی نژاد، مهاجم گلزن شهرخودرو به 
استقالل زیاد شده است، باشگاه مشهدی به مهاجم خود اعالم کرده هر باشگاهی که او را می خواهد باید مبلغی ۴ میلیاردی را 
برای رضایت نامه اش دریافت کند. البته باشگاه استقالل هنوز مکاتبه رسمی با باشگاه شهرخودرو در این خصوص نداشته و جدال 
رسانه ای بین مدیران دو باشگاه هر روز بیشتر می شود.همچنین هیات فوتبال استان خراسان رضوی که االن مسئولیت شهرخودرو 
را بر عهده دارد، با ارسال نامه ای به فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ اعالم کرده هیچ بازیکنی از باشگاه شهرخودرو اجازه فسخ 
یک طرفه ندارد و قرارداد این بازیکنان تنها در صورتی فسخ می شود که رضایت نامه ای با امضای هیات فوتبال و مدیرعامل باشگاه 
یعنی جواد وطنخواه به همراه داشته باشد.قاسمی نژاد در این فصل یکی از بهترین بازیکنان تیم مهدی رحمتی بوده و با ۸ گل زده 

در رده چهارم بهترین گلزنان لیگ بیستم قرار دارد.

هک گشتی دار ملک شاه شااهنهچ خواهی نیکورتین ای صفااهن د همی رکش آرد اکنون رب تو بغدا
هک او را نیست آنچ ازید رتا داد شهنشاهی چو سلطان معظم
هب پیروزی هش شااهن عالم وندی چو بوالفتح مظفر ز سلطان یافته هم جاه و هم فرخدا هم از تخمه زبرگ و هم ز دولت
هم از پاهی بلند و هم ز همت

هم از گوره گزیده هم ز اختر
هم از منظر ستوده هم ز مخبر

پیشنهاد

چهره روز

سیدارتها ی
کتاب تاثیرگذار ســیدارتها یک رمان معنوی از هرمان 
هســه، نویسنده آلمانی اســت که بعدها تابعیت کشور 
ســوییس را گرفت. ســیدارتها کتابی در ســتایش بودا 
اســت. کســی که راه خویش را بدون هیچ سستی تا به 
آخر دنبال کرد.رمان ســیدارتها به طور کلی یک ســفر 
است. سفر عرفانی ســیدارتها برای سیدن به معنویت، 
برای رســیدن به کمال و برای رسیدن به روشن نگری. 
پشــت جلد کتاب نیز، قســمت مهمــی از کتاب آمده 
است:گوش به رود سپرد. آوای بسیارآهنگ رود به نرمی 
به گوش می رسید. سیدارتها در آب روان نگریست و پیش 
چشمش صورت هایی نقش بست. صورت پدرش را دید 
که تنها بود، در ماتم پســرش پیرشده، و صورت خود را 
دید که تنها بود، او نیز در بند اشــتیاق فرزند دورشــده اش اسیر. پسرش را دید که او نیز تنها بود و با 
شوری بسیار بر راه گدازان امیال جوانی خویش می شتابید. هریک از آن ها روی به سوی مقصود داشتند 
و مقهور آن بودند و هریک در رنج. رود با آوای رنج می نالید. ســیدارتها فرزند عالِم و پیشــوای روحانی 
مذهب برهمایی، برهمن فرزانه اســت و از کودکی راه پدر را دنبال کرده و در حال آموختن تعلیمات 
مذهبی است. در کنار دوستش گویندا، در حال رشد هستند و از سختی های زندگی چیزی نمی دانند. 
در ناز و نعمت بزرگ شده اند و هرچه بخواهند می توانند داشته باشند. همه سیدارتها را ستایش می کردند 
و او را دوســت داشتند و عقده داشتند او در آینده یکی از بزرگان برهمایی خواهد بود. اما در این میان 
مشکلی بود. خود سیدارتها از درون راضی نبود و احساس خوبی نداشت اما سیدارتها در دل خود شادی 
نمی آفرید و نشاط نمی انگیخت. در راه های پرُگل انجیرزار قدم می زد و در سایه ی کبودرنگ دختزار به 

مراقبه می نشست. با غسل های پلیدی شوی روزانه خود را از گناه مصفا می ساخت.

 هرمان هسه
وی در ۲ ژوئیهٔ ۱۸۷۷ در شــهر کالو )Calw( واقع 
در اســتان بادن-وورتمبرگ زاده شد. پدر هرمان 
هسه مدیریت مؤسسه انتشارات مبلغین پروتستان 
را بــه عهده داشــت. مادرش دختر هندشــناس 
معــروف، دکتر »هرمان گوندرت« و مدیر اتحادیه 
ناشــران کالو بود. کتاب خانه بــزرگ پدربزرگ و 
شــغل پدر، اولین باب آشنایی هرمان هسه جوان 
با ادبیات بــود. از طریق پدر و مادرش که مبلغان 
مذهبی در هندوســتان بودند، بــه جهان بینی و 
تفکرات فلســفی هند دســت یافت. او که از اوان 
جوانی دارای روحی حســاس و ضربه پذیر بود، در 
مقابــل نابرابری های جامعه و تضاد درونی با پدر و 
مادرش، در سن پانزده سالگی از مدرسه کلیسائی ماول برون)جایی که صحنه و فضای قرون 
وسطایی داستان او نارتسیس و گولدموند را فراهم آورد( که بورس تحصیلی در رشته الهیات 
پروتستانتیسم را از آن داشت، فرار کرد. هرمان هسه متأثر از بیماری همسرش که مبتال به 
اســکیزوفرنی بود، در سال ۱۹۱۶ به یک بحران عمیق روحی )افسردگی( مبتال شد و تحت 
مداوا قرارگرفت. هســه در کتاب دمیان روایتی از جوانی، عناصر ساختاری - روان تحلیلی را 
ترســیم نمود. این کتاب به دلیل جو خصمانه ای که علیه وی بر فضای سیاسی - اجتماعی 
آلمان مســلط بود، به نام مســتعار »امیل سینکلر« منتشر شــد که در چاپ شانزدهم نام 
حقیقی نویســنده آشکار گردید. ســال های )۱۹۱۸ - ۱۹۱۹ میالدی( سال های جدایی از 
خانواده، گوشه گیری و اقامت در »تیچینو« بود. هرمان هسه در )۹ اوت ۱۹۶۲ میالدی( در 

تسین واقع در سوئیس درگذشت.

فرهنگ

بیست و ششمین دره جوایز انتخاب منتقدان، برندگان 
خود را در شاخه های مختلف سینمایی و تلویزیونی 
معرفی کرد.به گزارش ورایتی، فیلم  »سرزمین آواره 
ها« ســاخته »کلوئی ژائو« در ادامه روند موفق خود 
پس از کســب جوایز اصلی گلدن گلــوب، در جوایز 
ساالنه انتخاب منتقدان هم گوی سبقت را از رقبا ربود 
و جوایــز بهترین فیلم و بهترین کارگردانی را به خود 
اختصاص داد.»چادویک بوزمن« بازیگر درگذشــته 
آمریکایی برای بــازی در فیلم  »ما رینی بلک باتم« 
جایزه بهترین بازیگر مرد و  »کری مولیگان« هم برای 
فیلم  »زن جوان خوش آتیه« بهترین بازیگر زن این 
جوایز نام گرفت و در شاخه های بهترین بازیگر نقش 
مکمل مرد و زن نیز به ترتیب »دنیل کالویا« )یهودا و مســیح ســیاه( و »ماریا باکالووا« )برات ۲( 
برگزیده شدند.»ســرزمین آواره ها« عالوه بر کسب جوایز اصلی بهترین فیلم و کارگردانی، در دو 
شاخه فیلمنامه اقتباسی و فیلمبرداری نیز برنده شد تا با کسب چهار جایزه بیشترین عناوین بخش 
سینمایی را از آن خود کند.فیلم  »منک« ساخته  »دیوید فینچر« که در ۱۲ شاخه جوایز انتخاب 
منتقدان نامزد کسب جایزه بود تنها موفق به کسب جایزه بهترین طراحی تولید شود. این فیلم در 
جوایز گلدن گلوب هم به هیچ جایزه ای دســت نیافت.در بخش  تلویزیونی نیز سریال  »تاج« که 
روایتی از داستان خانواده سلطنتی بریتانیاست، بیشترین جوایز را به خود اختصاص داد و عالوه بر 
کسب جایزه بهترین سریال درام، جوایز بازیگر مرد درام )جاش اوکانر(، بازیگر زن درام )اما کورین( 

و نقش مکمل زن سریال درام )جیلین اندرسون( را نیز کسب کرد.

»سرزمین آواره ها« و »تاج « برگزیده 
جوایز انتخاب منتقدان شدند
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